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Resumo 

 

A tese tem como objetivos: (i) avaliar o impacto do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) sobre o nível nutricional; (ii) investigar o efeito da 
carência e do distúrbio nutricional sobre a defasagem idade-série e sobre o desempenho 
de escolas públicas brasileiras de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental quando avaliados 
em testes de proficiência. Existe uma carência de estudos no Brasil a respeito dos 
efeitos da subnutrição sobre o desempenho escolar dos estudantes. Fato que é, em parte, 
explicado pela carência de dados que avalie de forma representativa o estado nutricional 
dos estudantes no Brasil. Esta tese, contudo utiliza dados de uma pesquisa recente 
ASBRAN com informações do perfil nutricional de aproximadamente 20.000 
alunos de 1110 escolas públicas brasileiras. A amostra não só representa a 
população de estudantes de escolas públicas no Brasil, como também as 
informações levantadas viabilizam o estudo dos objetivos propostos. Completando 
os dados da ASBRAN são usados dados municipais do IBGE e do IPEA provenientes 
do Censo 2000 e dados educacionais do INEP 2007. Primeiramente, a tese investiga a 
relação do aluno com a merenda escolar. Constatou-se, por exemplo, que estudantes 
com carência nutricional apresentavam maior probabilidade de irem à escola apenas por 
conta da merenda. Além disso, ficou comprovado que municípios de maior 
vulnerabilidade apresentam maiores probabilidades de seus alunos irem à escola apenas 
pela alimentação escolar. A seguir, a tese investiga os efeitos do PNAE sobre o estado 
nutricional dos alunos das escolas públicas. Para isso, utilizou-se a técnica de 
Propensity Score. Verificou-se que o PNAE contribui para a melhoria dos 
desequilíbrios nutricionais registrados pelos alunos de escolas públicas A análise de 
impacto da carência nutricional (subnutrição) e do distúrbio alimentar sobre a 
defasagem idade-série envolveu o uso da distribuição binomial negativa pelo fato da 
variável dependente ser de contagem. Os resultados mostram que a carência nutricional 
tem impacto direto sobre a defasagem idade-série no Brasil, este efeito é 
estatisticamente significante a 99 por cento de nível de confiança e permanece 
inalterado à medida que se adiciona variáveis explicativas que descrevem as condições 
socioeconômicas das crianças, dos municípios e as características físicas das escolas. Os 
resultados mostram que os alunos que apresentam distúrbio nutricional apresentam 
nível menor de defasagem idade-série, contrariando os resultados obtidos por alguns 
autores. Por outro lado, os resultados das estimações de impacto do PNAE sobre o 
desempenho da escola não são conclusivos para a maioria das variáveis testadas. No que 
diz respeito ao desempenho da escola em testes de proficiência, não parece existir 
correlação entre a performance da instituição de ensino e o estado nutricional do aluno. 
 

 
Palavras-Chaves: PNAE, Nível Nutricional, Defasagem Idade-Série, Desempenho 
escolar, Testes de Proficiência, Propensity Score, Distribuição Binomial Negativa, 
Mínimos Quadrados Ordinários, Logit e Probit.  
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Abstract 

 

The thesis aims to: (i) assess the impact of the National School Meals Program (PNAE) 
on the nutritional level, (ii) investigate the effect of nutritional deficiency disorders on 
the age-grade lag and on the performance of Brazilian public schools from 1st to 8th 
grades of elementary school when evaluated on proficiency tests. There is a lack of 
studies in Brazil about the effects of malnutrition on school performance of students. A 
fact that is partly explained by the lack of data in a representative way to assess the 
nutritional status of students in Brazil. This thesis, however uses data from a recent 
survey (ASBRAN) with information on the nutritional profile of approximately 20,000 
students in 1,110 public schools in Brazil. The sample not only represents the 
population of students from public schools in Brazil, but also the information collected 
enable the study of the proposed objectives. Supplementing the ASBRAN data are used 
the municipal data of IBGE and IPEA from the 2000 Census data and the educational 
INEP 2007. First, the thesis investigates the relationship of the student with school 
lunches. It shows, for example, that students with nutritional deficiency were more 
likely to go to school just for the lunch. Moreover, it was shown that the most 
vulnerable municipalities more likely to have their students go to school only for school 
feeding. Next, the thesis investigates the effects of PNAE on the nutritional status of 
students in public schools. For this, we used the technique of propensity score. The 
analysis of the impact of nutritional deficiency (malnutrition) and eating disorders on 
the age-grade gap involved the use of negative binomial distribution because the 
dependent variable to be counting. The results show that the nutritional deficiency has a 
direct impact on the age-grade gap in Brazil, this effect is statistically significant to 99 
percent confidence level and remains unchanged as it adds explanatory variables that 
describe the socioeconomic conditions of children, municipalities and the physical 
characteristics of the schools. The results show that students who have nutritional 
disorders have lower level of age-grade gap. Furthermore, the results of estimations of 
the impact of PNAE on the performance of the school are not conclusive for most of the 
variables tested. Regarding the performance of proficiency testing in school, there 
seems no correlation between the performance of the institution of education and 
nutritional status of the student. 
 
 
Key-Words: PNAE, Nutritional Level, Age-grade lag, school performance, proficiency 
test, Propensity Score, Negative Binomial Distribution, Ordinary Least Squares, Logit 
and Probit. 
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Introdução e justificativa do tema 

 

Esta tese se propõe a avaliar os impactos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) sobre o nível nutricional, defasagem idade-série e desempenho escolar 

dos alunos de escolas públicas brasileiras de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental. 

O programa PNAE tem como objetivo garantir a alimentação escolar à todas as 

crianças matriculadas na rede pública de ensino e·atender as suas necessidades nutricionais 

no período em que permanecem na unidade educacional. Além disso, esse programa tem 

como finalidade promover a saúde das crianças, seu adequado crescimento e 

desenvolvimento, para além de contribuir para a melhoria da capacidade de aprendizagem 

propiciando meios para que elas desenvolvam a consciência de como alimentar-se de 

maneira adequada e saudável e adotem bons hábitos. E por fim, mas não menos 

importante, combater a evasão escolar dos alunos de escolas públicas do país. Questiona-

se então, até que ponto a merenda escolar está melhorando o nível nutricional dos alunos 

de 1ª a 8ª séries de escolas públicas brasileiras? 

A alimentação é requisito imprescindível à saúde e ao desenvolvimento do ser 

humano, sendo por muitos considerado direito elementar à população, a garantia deste é 

objetivo preconizado e perseguido por formuladores de política de todos os países, em 

maior ou menor escala. Tais formuladores procuram formas de assegurar que todas as 

pessoas tenham acesso permanente a alimentos suficientes para a manutenção de uma vida 

saudável. Acoplada à questão da disponibilidade de alimentos, hábitos e comportamentos 

alimentares adequados são também importantes na garantia de uma vida saudável. 

Diante disso, o estado nutricional das pessoas é um tema recorrente em estudos 

acadêmicos. Essa preocupação tem resultado em pesquisas que têm apontado para grande 

conexão entre o nível nutricional, produtividade, renda familiar1 e o desempenho escolar2.  

Por sua vez, alguns estudos têm pesquisado sobre o impacto de programas 

assistenciais sobre o nível nutricional das pessoas3. A preocupação desses estudos é avaliar 

programas que refletem a preocupação por parte das instituições afins em combater os 

problemas ligados à ausência de alimentos ou à inadequação alimentar.  

                                                
1 Ver, por exemplo, Strauss (1986); Deolalikar (1988); Leslie e Jamison (1990); Alderman et al. (1996) e 
Behrman e Rosenzweig (2001).  
2 Ver, por exemplo, Glewwe e Jacoby (1995) e Glewwe, Jacoby e King (1999).  
3 Ver, por exemplo, Kenedy (1991) e Alderman et al. (2005). 
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No Brasil, uma ampla gama de estudos procura avaliar o impacto de programas 

assistenciais sobre o estado nutricional. Estudos como os do Ministério do 

Desenvolvimento e Combate à Fome, realizados com apoio de órgãos de cooperação 

internacional como o PNUD, o Banco Mundial, etc. tem procurado avaliar os impactos de 

programas como o Bolsa Família, Restaurantes Populares, Educação Alimentar, Bancos de 

Alimentos, Hortas Comunitárias, Cozinhas Comunitárias, entre outros, sobre o nível 

nutricional de seus beneficiários. 

Dentre vários, destaca-se a “Pesquisa domiciliar longitudinal – Impacto do 

Programa Bolsa Família no gasto e consumo das famílias – Primeira Fase”, (2007), cujo 

objetivo foi o de avaliar o impacto do programa Bolsa Família sobre gastos com 

alimentação, educação e saúde, alocação intra-familiar de recursos, etc. Foram utilizadas 

medidas antropométricas e indicadores de desnutrição para captar os efeitos deste 

programa sobre o nível nutricional dos beneficiários.  

Outra pesquisa também realizada nesse âmbito foi a “Avaliação do perfil dos 

beneficiários e da distribuição de cestas de alimentos no programa ação emergencial, 

focalizando a seleção e o perfil dos beneficiários e seu grau de satisfação” realizada em 

2006, cujo objetivo foi o de conhecer a cobertura do programa atendimento emergencial a 

partir do conhecimento dos mecanismos de distribuição de cestas de alimentos; o perfil 

dos beneficiários; a composição das cestas; as percepções dos beneficiários quanto à 

quantidade, qualidade e regularidade dos produtos ofertados e sua interferência na redução 

da insegurança alimentar.  

Nesse mesmo intuito investigativo, a possibilidade de ligação entre nutrição e 

aprendizado tem crescido de importância. Inúmeros estudos têm apresentado argumentos 

convincentes no que se refere ao impacto da nutrição no desempenho dos escolares. Um 

dos trabalhos seminais na área foi produzido por Moock e Leslie (1986), analisando dados 

para 350 crianças de 5 a 11 anos de idade das famílias de agricultores em Terai no Nepal, 

e investigando a relação entre o nível nutricional e a participação na escola, esses autores 

procuraram responder ao seguinte questionamento: Será que o nível nutricional de uma 

criança afeta sua freqüência e desempenho escolar? Estes chegaram à conclusão de que 

existe uma relação significante entre nutrição e taxa de matrícula, assim como entre a 

nutrição e a defasagem escolar. 

No que diz respeito à evolução do conhecimento do aluno, esses autores chegaram 

a resultados que apontam para uma relação positiva entre este e o status nutricional 

medido pelo índice Altura-por-Idade. Ou seja, encontraram uma associação positiva entre 
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indicadores antropométricos do status nutricional, a taxa de matricula e o grau de 

conhecimento do aluno. 

Em trabalho relativamente recente na área, Taras (2005) investigou a influência da 

insuficiência de ferro sobre o desempenho escolar e constatou que alunos que 

apresentavam insuficiência deste, a ponto de causar anemia tinham desempenho 

acadêmico pior do que estudantes sem anemia. Esse estudo procurou avaliar o impacto da 

subnutrição sobre a defasagem escolar para alunos de 1ª a 8ª série do ensino fundamental 

no Brasil. Após controle por características do aluno, da escola e do município onde ele 

vive, este encontrou evidências que apontavam para uma relação direta entre subnutrição e 

defasagem escolar. 

Dados da PNAD 20044 mostram níveis alarmantes de insegurança alimentar no 

Brasil. Segundo informações dessa pesquisa 39,7% da população brasileira apresenta 

algum grau de insegurança alimentar, destes 19,3% apresentam o nível mais grave de 

deficiência. A situação é pior na região Nordeste do país com 58,9% de sua população 

nessas condições, sendo 24,3% destes em situação de insegurança alimentar grave5. A 

questão da segurança alimentar fica ainda mais comprometida, diante de sérios problemas 

distributivos que ajudam na geração de amplos segmentos sociais excluídos da 

possibilidade de acesso aos alimentos e que vivem na miséria sem condições de suprir as 

necessidades diárias de calorias.  

Essa realidade contrasta com o fato do Brasil ser grande produtor e exportador 

mundial de alimentos. Dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior – MDIC mostram que o Brasil ocupa posição de destaque no comércio 

internacional na exportação de alimentos. Em 2007, segundo esse órgão, foi exportado 

cerca de 39,4 bilhões de dólares em alimentos. O país é hoje o segundo maior exportador 

de grãos e o maior exportador de carnes.  

Sendo assim, muitos estudos avaliativos no campo das políticas de alimentação e 

nutrição poderiam surgir no intuito de caracterizar e apontar causas para a coexistência de 

inseguridade alimentar e recordes sucessivos na exportação. No entanto, a análise 

retrospectiva remete para um cenário onde a escassez é realidade e uma das explicações 

plausíveis é a complexidade das técnicas de inquérito envolvidas nesse processo. A 

pesquisa seminal realizada no Brasil para esse fim teve a sua fase de coleta de campo 

                                                
4 Acessar “Suplemento Segurança Alimentar 2004” no seguinte site: www.ibge.gov.br. 
5 A região Nordeste é seguida pela região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul com 52%; 34,2%; 30,5% e 
26%, respectivamente.  



 

 18

iniciada em agosto de 1974 e seu término no mesmo mês do ano seguinte. Denominada 

Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF)6, essa pesquisa captou dados sobre o 

consumo das famílias, com ênfase no consumo alimentar de forma a permitir a avaliação 

de aspectos quantitativos e qualitativos do estado nutricional das mesmas. Foram 

registrados todos os produtos consumidos, sua origem e, quando comprados, os locais de 

aquisição. Além disso, foram pesados os alimentos que seriam utilizados no preparo das 

refeições diárias7 e com base nessas informações, foi possível estabelecer o total de 

calorias e nutrientes ingeridos e a média diária de consumo de cada membro da família. 

Na avaliação antropométrica, observou-se peso, altura e a circunferência do braço 

esquerdo. Ademais foram coletadas informações que permitiram a identificação e 

caracterização das atividades profissionais dos membros da família8. 

Dessa primeira avaliação alguns resultados merecem destaque. Foi constatado que 

mais de 2/3 das famílias tinham um consumo de energia abaixo das recomendações, sendo 

o déficit em média de 400 calorias. Foi percebido também que a região Nordeste, 

apresentava os piores indicadores. Além disso, foi verificado que a desnutrição ou 

subnutrição entre crianças menores de 5 anos, medida através do índice Peso-por-Idade era 

de 46,1%. A região que apresentou a maior prevalência foi a Nordeste, seguida do 

conjunto Norte/Centro-Oeste com 49,5% e, finalmente, as regiões Sul e Sudeste cujos 

percentuais de desnutridos foram os menores. Em relação às formas moderadas e graves, 

os nordestinos tiveram uma prevalência 2,6 vezes maior que aquela ocorrida entre as 

crianças do Sul e Sudeste conjuntamente9.  

Nesse mesmo âmbito avaliativo da qualidade nutricional da população brasileira, 

de julho a setembro de 1989 foram realizadas entrevistas em 17 mil domicílios, sendo 62 

mil pessoas abordadas. A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição - PNSN procurou 

obter informações relacionadas às características do domicílio, renda, ocupação, 

indicadores da situação nutricional entre outras variáveis. Os resultados apontaram 

                                                
6 Essa pesquisa corresponde ao que hoje é conhecido como Programa de Orçamento Familiar que é uma 
pesquisa domiciliar por amostragem, que investiga informações sobre características de domicílios, famílias, 
moradores e principalmente seus respectivos orçamentos, isto é, suas despesas e recebimentos. Na época, a 
ENDEF também teve entre seus objetivos a aferição do estado nutricional das famílias entrevistadas.  
7 Foram pesados os resíduos e as sobras dos alimentos não aproveitados pelas famílias. Também foram 
anotados os alimentos ingeridos fora dos domicílios pelas famílias pesquisadas. 
8 Essas informações foram retiradas do Estudo Nacional de Despesa Familiar da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, 1977. 
9 Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, a desnutrição de moderada a grave é 
a desnutrição protéica calórica, em seu estágio avançado, ela é a mais prevalente em seguimentos da 
sociedade com baixo poder socioeconômico e em pessoas com determinadas condições de saúde, 
nomeadamente câncer, além de determinadas infecções, etc. 
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melhorias em relação ao estado nutricional medido pela pesquisa anterior, ENDEF. Foi 

observada uma redução de 1/3 para todas as formas de desnutrição ou subnutrição e de 2/3 

para as formas moderadas e graves, entretanto, a região Nordeste, a mais vulnerável 

apresentou menores reduções. Foi também constatado que aos 5 meses de idade as 

crianças brasileiras começam a apresentar sinais visíveis de atraso no seu crescimento. 

Comparando-se com o ENDEF, houve uma melhora no perfil de desenvolvimento 

estatural da população. Percebeu-se que cerca de 27 milhões de brasileiros apresentavam 

algum grau de excesso de peso.  

Dados mais recentes da POF 2002-200310 mostram que o país passa por uma fase 

de transição nutricional, como realça Batista Filho e Rissin (2003). Essa transição é 

caracterizada, segundo tais autores, por registros de rápido declínio da prevalência da 

desnutrição ou subnutrição em crianças e elevação, num ritmo mais acelerado da 

prevalência de excesso de peso e/ou sobrepeso em adultos. No entanto, os registros de 

prevalência de déficit de peso na população brasileira ainda são alarmantes. 

De acordo com os dados da mesma pesquisa, 2,8% dos homens e 5,2% das 

mulheres apresentam déficit de peso. Em relação à ocorrência de obesidade esta pesquisa 

registrou percentuais de 8,9% no caso dos homens e de 13,1% entre as mulheres para o 

país como um todo. Referindo-se ao excesso de peso, os dados mostram que 41,1% dos 

homens e 40% das mulheres da população brasileira sofrem desse problema.  

Uma das justificativas apontadas para esse cenário é a baixa renda do indivíduo 

e/ou de sua família. Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 

CONSEA, o acesso à alimentação, vestuário, habitação, educação e assistência à saúde 

dependem predominantemente da renda que o indivíduo ou sua família dispõe e dos 

preços a que estes bens são vendidos. De acordo com este órgão, as famílias mais pobres 

gastam a maior parte de sua renda com a alimentação. 

Partindo-se do princípio de que a renda da qual dispõe o indivíduo e/ou a sua 

família e os preços determinam em grande medida o acesso aos bens é possível mostrar a 

partir de dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD (2006) e da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV (2006), que a renda é insuficiente para aquisição da cesta 

básica11 ou compromete, em grande medida, o orçamento de ¼ da população brasileira, 

                                                
10 Último ano para o qual esses dados estão disponíveis. 
11 Um termo genérico utilizado para designar um conjunto de bens, incluindo gêneros alimentícios e 
produtos de higiene pessoal e de limpeza, suficientes para determinada família pelo período de um mês. 
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apesar dos problemas já mencionados do quadro nutricional desta ter também na sua 

origem aspectos importantes de inadequação alimentar. 

Sendo assim, de um lado, dados da PNAD (2006) mostram que no Brasil, o 

percentual de famílias residentes em domicílios particulares com rendimento mensal 

familiar per capita de até ¼ do salário mínimo é de 8,7%. As regiões Nordeste e Norte do 

país são as que apresentam os maiores percentuais, 19,9% e 12,1% de famílias na 

condição de indigência, respectivamente. A região Sudeste foi a que apresentou o menor 

percentual, 3,8%. Ainda de acordo com a mesma fonte, para o mesmo período, o 

percentual de famílias residentes em domicílios particulares com rendimento mensal 

familiar per capita de até ½ salário mínimo é de 25,1%, ou seja, ¼ da população brasileira 

é considerada pobre. A concentração de famílias pobres acontece nas regiões Nordeste e 

Norte com 45% e 35,6% do total, respectivamente. As regiões Sul e Sudeste apresentam 

os menores percentuais de famílias nessas condições, 15,3% e 15,7%, respectivamente. 

Por outro lado, dados da FGV mostram que o preço médio da cesta básica nas 

capitais brasileiras em 2006 foi de R$132,6012. Sabendo-se que o salário mínimo nesse 

mesmo ano foi de R$350,00, constata-se que os domicílios particulares com rendimento 

mensal familiar per capita de até ¼ do salário mínimo, ou seja, R$87,50 não apresentam 

poder aquisitivo suficiente para adquirir a cesta básica. Dos domicílios particulares com 

rendimento mensal familiar per capita de até ½ salário mínimo, 88,4% de sua renda 

estaria comprometida pela compra dessa mesma cesta.  

Nesse sentido, o governo brasileiro tem recorrido ao longo dos anos a ações de 

caráter estruturais e/ou emergenciais na tentativa de reverter o quadro de insegurança 

alimentar e inclusão social de grande parcela da população. As ações empreendidas pelo 

governo abrangem tanto o componente alimentar (disponibilidade de alimentos) quanto o 

nutricional (relacionada às práticas alimentares). Alguns exemplos já foram mencionados. 

Em benefício dos escolares, o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

foi concebido sob a preocupação de suplementação alimentar e melhoria das condições 

nutricionais e da capacidade de aprendizagem e conseqüente redução dos índices de 

repetência e evasão escolar. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

em 1955 este programa atendia a 137 municípios, sendo beneficiadas 340 escolas e 85.000 

escolares. Em 2002, a merenda escolar foi servida durante duzentos dias do ano letivo, a 

mais de 36 milhões de alunos matriculados no Ensino Fundamental e Pré-Escolar da rede 

                                                
12 Mês base, dezembro de 2006. 
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pública e de escolas filantrópicas, sendo o aporte investido de R$ 900 milhões. Em 2006, o 

programa atendeu 5.560 municípios, quase a totalidade de municípios existentes naquele 

ano (5.564 municípios) e foram investidos na ordem de R$ 1,48 bilhão para atender a 36,3 

milhões de alunos. Em 2008, o PNAE investiu R$ 1,49 bilhão para atender 34,6 milhões 

de alunos do ensino fundamental e da educação infantil. O orçamento do programa para 

2009 é de R$ 2,02 bilhões, para beneficiar todos os estudantes da educação básica, 

segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Diante da magnitude desses números justifica-se a importância de se avaliar o 

PNAE. A proeminência deste estudo poderá estar, em parte, em achados que forneçam 

informações relevantes sobre os resultados gerados para a população a que se destina. 

Além do mais, o estudo desse programa se justifica pela sua dimensão que extrapola a 

função de suprir as necessidades fisiológicas do aluno pelo tempo que ele passa na escola, 

como já foi constatado em alguns estudos como os de Rosenburg (1978) e Ceccim (1995) 

que perceberam um crescente número de crianças que vai à escola por conta da merenda e 

a tem como sua única refeição diária.  

Alguns estudos como os de Burghardt e Devaney (1995), Devaney et al. (1995), 

Gleason (1995) e Gordon et al. (1995) procuraram captar o impacto dos programas de 

merenda escolar sobre o nível nutricional dos indivíduos. De maneira geral, tais estudos 

procuraram descrever a composição nutricional dos programas de merenda escolar 

comparando os resultados do nível nutricional dos participantes com os dos não 

participantes. Em geral, os resultados encontrados apontam para a existência de evidências 

que comprovam o efeito positivo desses programas sobre o nível nutricional dos alunos. 

Um dos trabalhos realizados no Brasil foi o de Mazzilli (1987a) que estudou o 

valor nutricional da merenda escolar e os vários tipos de preparações oferecidas aos pré-

escolares, matriculados nos Centros de Educação e Alimentação do Pré-Escolar 

(CEAPEs). O estudo abrangeu 346 pré-escolares de CEAPEs implantados em seis cidades 

no interior do estado de São Paulo. Esta pesquisadora encontrou evidências de que a 

contribuição da merenda para as recomendações diárias de energia e de proteína ficou 

entre 21% a 44% e de 13% a 26%, respectivamente13. Quanto ao teor vitamínico, a 

merenda atendeu ao previsto pelo PNAE em relação às vitaminas A, B1, B2
14

 em três das 

                                                
13 A meta do PNAE é garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (Kcal) e nove 
gramas de proteínas. Assim sendo, a merenda escolar deve possibilitar a cobertura de no mínimo 15% das 
necessidades diárias do aluno.  
14 Os valores de referência propostos pelo PNAE estipula que se a criança estiver cursando o ensino 
fundamental e tenha entre 7-10 anos deva ingerir 105 µgRE de vitamina A, 0,2 mg de vitamina B1 e 0,2 mg 
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seis cidades pesquisadas. E chegou a conclusão de que a merenda ainda que não seja 

expressiva sua contribuição para as recomendações nutricionais diárias, constitui 

suplemento na dieta habitual do pré-escolar. 

Ainda Mazzilli (1987b), pesquisando o papel da merenda escolar no 

comportamento alimentar de 346 pré-escolares matriculados nos CEAPEs, verificou que 

essa refeição interfere tanto na quantidade dos alimentos ingeridos quanto no número de 

refeições diárias feitas no lar. Os resultados mostraram que 178 (51,4%) dos pré-escolares 

reduziram a ingestão alimentar em casa, mediante exclusão de quantidade alimentar 

ingerida habitualmente após receberem a merenda no CEAPE. Destas 115 (64,6%) 

apresentaram dieta insuficiente em energia e concluiu ser necessário orientar a família 

sobre o papel da merenda como suplemento alimentar e não como substituto de refeições 

no lar. 

No que diz respeito à defasagem escolar, estudos mostram que o Brasil apresenta 

fraco desempenho educacional comparado ao desempenho internacional. Apesar de terem 

sido alcançados resultados positivos em termos de melhoria de cobertura e acesso à 

educação15, a qualidade de ensino não é das melhores comparativamente ao resto do 

mundo. Dados referentes à taxa de sobrevivência dos alunos até o último grau do ensino 

primário, que mede a capacidade do sistema educacional em manter o aluno na escola foi 

de 80% no Brasil16, enquanto que em países desenvolvidos atingiu 98%. Segundo a 

UNESCO (2008)17, essa pode ser uma proxy para medir a qualidade da educação, e em 

geral, os países que apresentam as maiores taxas de sobrevivência, em média a 

performance dos alunos é melhor quando avaliados em  testes de conhecimento.  

Quando se analisa os dados referentes à taxa de repetência para todos os graus do 

ensino primário, para os alunos que terminaram o primeiro grau em 2005, verifica-se que 

o Brasil apresenta percentual considerado elevado, 21,2% se comparado à média mundial 

(3,1%), da América Latina (6,7%) e da África Sub-Saariana (15,3%). 

                                                                                                                                              
de vitamina B2. Se a criança estiver cursando o ensino fundamental e se tiver entre 11-14 anos deve ingerir 
150 µgRE de vitamina A, 0,2 mg de vitamina B1 e 0,2 mg de vitamina B2. 
15 Segundo dados da UNESCO (2008) a taxa de alfabetização de jovens no Brasil, no período 1995-2004 
foi de 97%, o mesmo percentual registrado para a América Latina. Comparativamente a outras regiões do 
mundo constata-se que o Brasil ocupa posição confortável, ficando acima da média mundial (88%) e 
próximo a países desenvolvidos (99%). No que diz respeito à taxa alfabetização de adultos para o mesmo 
período, foi registrado um percentual de 89%, percentual considerável já que a média ponderada para a 
América Latina foi de 90% e a mundial de 82%.  
16 O Brasil ocupa a 93ª posição nesse quesito, para 129 países analisados. 
17 Dados obtidos do “Education for All Global Monitoring Report 2008”, United Nation. 
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Em relação ao ensino secundário, a taxa bruta de matrícula em 2005 foi de 106%18 

sinalizando para valores elevados de repetência escolar, valores esses que podem ser 

majorados se forem também levados em conta a taxa de transição do aluno do ensino 

primário para o secundário que foi de 80,5%. 

No que diz respeito ao ensino superior no Brasil, os dados reportados pela mesma 

fonte mostram que a taxa bruta de matrícula em 2005 foi de 24%, percentual bem abaixo 

da média ponderada dos países desenvolvidos (86%). Para esse mesmo período, a América 

Latina registrou 30% de alunos matriculados no ensino superior. No entanto, a média 

brasileira é superior à média mundial de 21%. 

Por outro lado, alguns estudos mostram que a defasagem escolar responde por 

parte considerável da desigualdade de renda do país. Questões ligadas à grande 

heterogeneidade de escolaridade entre os trabalhadores e o prêmio pago por anos 

adicionais de estudo também ajudam a explicar o fenômeno da desigualdade de renda do 

país. Entre tais estudos encontra-se o trabalho de Barros e Mendonça (1994). Esses autores 

identificaram as diferenças de escolaridade como principal fonte de explicação para o 

hiato de renda per capita entre o Brasil e o conjunto de países industrializados analisados. 

Essa visão é reforçada pelo trabalho de Barros, Henriques e Mendonça (2002) que faz a 

comparação da relação entre educação e desigualdade salarial no Brasil e nos Estados 

Unidos. Esses estudiosos demonstraram que a contribuição da educação para a 

desigualdade salarial é maior no Brasil do que nos Estados Unidos e que no Brasil a 

desigualdade salarial seria 47% menor caso todas as pessoas com o mesmo nível de 

escolaridade recebessem o mesmo salário, enquanto que nos Estados Unidos essa queda 

seria de apenas 15%. 

Os dados do Programa Internacional para Avaliação de Alunos - PISA19 2006, que 

avalia o conhecimento e competências de estudantes na faixa dos 15 anos para 57 países, 

30 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e 27 países 

convidados entre eles o Brasil, mostram que as médias gerais dos alunos brasileiros foram 

piores do que a média dos alunos da OCDE. Os estudantes brasileiros obtiveram uma 

média de 390 pontos em ciência, 110 pontos abaixo da média dos países da OCDE nessa 

matéria. Em termos médios, no quesito leitura, os alunos brasileiros estão 99 pontos atrás 

                                                
18 A média mundial é de 86% e da América Latina 89%. 

19 Esse programa é formado por ciclos de avaliação onde são avaliadas três matérias leitura, matemática e 
ciências. Na avaliação do ano 2000 a área principal foi a leitura e matemática e ciências as secundárias. Em 
2003, a área principal foi a matemática e as demais como secundárias e em 2006 ciências é avaliada como 
área principal. Para maiores informações acessar o site: www.inep.gov.br.  
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dos resultados médios de alunos da OCDE (492 pontos). E, finalmente, na matéria de 

matemática, os alunos brasileiros (370 pontos) ficam em termos médios mais de 120 

pontos atrás da média dos alunos da OCDE (498 pontos). O Brasil, no entanto, fica a 

frente em relação à primeira matéria da Colômbia (388 pontos) e da Tunísia (386 pontos). 

No que diz respeito à segunda matéria, o país está à frente da Tunísia (380 pontos) e da 

Argentina (374 pontos). Em matemática a posição do Brasil é pior do que a Argentina 

(381 pontos) e ocupa a mesma posição da Colômbia.  

Se a comparação for feita com os países que estão nas primeiras posições, o 

desempenho brasileiro é ainda pior. Na disciplina de ciências que é a área principal de 

avaliação em 2006, a Finlândia que é a primeira colocada aparece com um score de 563 

pontos nessa matéria. Em leitura, a Coréia ocupa a primeira posição com 556 pontos 

seguida logo atrás pela Finlândia (547 pontos). E em matemática, a China (Formosa) 

ocupa a primeiríssima posição com os seus 549 pontos, seguida bem de perto pela 

Finlândia (548 pontos).  

Enfim, essa tese pretende avaliar os impactos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) sobre a nutrição, defasagem idade-série e desempenho das 

escolas brasileiros de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental, a partir de informações 

resultantes da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Nutrição com informações 

do perfil nutricional de aproximadamente 22.000 alunos e mais de 1110 escolas20. 

Pesquisa essa que oferece um banco de dados singular com o perfil nutricional de alunos 

de escolas públicas brasileiras. 

Especificamente, esta tese pretende avaliar o impacto do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE sobre o nível nutricional dos escolares de 1ª a 8ª séries do 

ensino fundamental de escolas públicas brasileiras; analisar de que forma o nível 

nutricional dos escolares afeta a defasagem idade-série e o desempenho acadêmico de 

alunos de 1ª a 8ª séries de escolas públicas de todo o país; analisar o impacto do PNAE 

sobre o desempenho das escolas nos testes de proficiência escolar, sem esquecer a priori 

de uma investigação quanto a relação do aluno com a merenda escolar.  

Para realizar este estudo, a tese dividir-se-á em seis capítulos, desta introdução. 

Dos seis capítulos subseqüentes quatro correspondem aos ensaios que compõem a tese. O 

primeiro capítulo apresenta o panorama mundial do nível nutricional de crianças e 

mulheres. O segundo destina-se a investigação sobre a relação do aluno com a merenda 
                                                
20 Pesquisa realizada entre os meses de abril e junho de 2007. No Apêndice A1 – Pesquisa ASBRAN 
são apresentadas as variáveis e as unidades de medida da pesquisa que serão utilizadas ao longo desta tese. 
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escolar, procurando de alguma forma apresentar a probabilidade dele ir à escola por conta 

da mesma. O terceiro capítulo direciona-se a avaliação do impacto do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE sobre o nível nutricional dos escolares. O quarto capítulo 

investiga o impacto da carência e do distúrbio nutricional sobre a defasagem idade-série 

do aluno. O capítulo seguinte apresenta o exame empírico de avaliação do PNAE sobre o 

desempenho da escola quando avaliado em testes de proficiência. E, por fim, finalizando a 

tese, são feitas as considerações finais no sexto capítulo.  
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Capítulo 1 

 

Estado nutricional – Panorama Mundial 

 

Alguns estudos têm mostrado que o mundo, principalmente os países 

subdesenvolvidos e/ou em vias de desenvolvimento vêem passando por uma fase de 

transição nutricional. Batista Filho e Rissin (op cit.), por exemplo, mostram que o Brasil 

tem registrado nos últimos anos quedas consideráveis nos níveis de desnutrição em 

crianças e elevação, num ritmo mais acelerado da prevalência de excesso de peso e/ou 

sobrepeso. Portanto, o presente capítulo pretende apresentar o panorama mundial do perfil 

nutricional de mulheres em fase maternal e de crianças a partir de uma visão comparativa 

de países com diversos níveis de desenvolvimento sócio-econômico. 

A definição da população base de análise justifica-se tanto pela disponibilidade de 

dados quanto pela importância atribuída pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância - UNICEF à nutrição adequada nessas duas fases da 

vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, o período do nascimento até os 

dois anos de idade é importante para o crescimento e desenvolvimento saudável das 

crianças. O impacto da desnutrição na infância, segundo o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (1998), vai além da morbidade imediata. A longo prazo, persiste a fragilidade 

do sistema imunológico e a limitação na capacidade de aprendizagem. Por outro lado, o 

National Center for Health Statistics (NCHS) defende que a desnutrição/subnutrição em 

adultos resulta na redução de produtividade, no aumento da susceptibilidade a infecções, 

no retardo de recuperação de doenças, e para as mulheres são acrescidos os riscos de 

gravidez com desfechos negativos. 

Para definir o perfil nutricional de um indivíduo usa-se a antropometria que é 

considerado um importante método diagnóstico em estudos populacionais. Os indicadores 

antropométricos mais comumente usados são: Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice 

de Massa Corporal. A seguir são apresentados tais dados referentes à avaliação 

antropométrica do estado nutricional de crianças menores de três anos de idade para 

diversos países. Para cada uma dessas medidas é apresentado o panorama mundial de 

crianças com escore Z21 abaixo de 3 desvios padrão, ou seja, o número de desvios padrão 

que cada uma dessas medidas está distante da mediana do padrão de referência do NCHS 

                                                
21 Desvio Padrão escore. 
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para o mesmo sexo e idade. Apresentam-se informações coordenadas de várias pesquisas 

realizadas em diversos países e períodos. Apesar da não homogeneidade dos dados em 

termos de período é possível ter-se uma idéia de como as crianças no mundo estão em 

termos de perfil nutricional. 

O Peso-por-Idade expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica 

da criança. A Figura 1 apresenta esse índice para vários países do mundo. Percebe-se por 

essa figura que a subnutrição medida por esse índice em crianças cujas mães não 

apresentam qualquer nível educacional é maior. Os destaques ficam por conta do Sri 

Lanka (1987) e Bangladesh (2004) que apresentam aproximadamente 20% e 19% de 

crianças menores de três anos nessa situação, respectivamente. A situação é pior para o 

segundo país se considerarmos o fato de que tais valores altíssimos são de um período 

muito recente. Nessa mesma figura são apresentadas informações referentes a duas 

pesquisas para o Brasil. Percebe-se que o país apresentava na primeira pesquisa (1986) 

aproximadamente 6% de crianças nessa situação e na segunda (1996) quase 2%. 
 

Figura 1 - Percentual de crianças menores de três anos classificadas como subnutridas de 
acordo com o índice Peso-por-Idade (Z-Score abaixo de -3 DP) por nível educacional da mãe 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008.    
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Por outro lado, a subnutrição em crianças menores de três anos cujas mães possuem 

apenas o ensino primário é maior no Níger (2006). Esse país apresenta quase 18% de 

suas crianças menores de três anos nessa situação. Em condição não menos 

preocupante encontra-se o Bangladesh (2004) com 14% de suas crianças menores de 

três anos com desequilíbrio nutricional. Os dados para o Brasil mostram um 

percentual pequeno de crianças nessas condições em 1986, 4% e menos de 2% dez 

anos depois. 

Para mães que apresentam nível secundário ou mais de ensino, o nível de 

subnutrição não excede a 10% para crianças menores de três anos, para o leque de países 

apresentado. Esse maior percentual é registrado por Guiné Bissau (2005). A maioria dos 

países apresenta aproximadamente menos de 2% de suas crianças menores de três anos em 

situação de subnutrição, fazendo o Brasil parte desse grupo. 

Uma outra medida muito utilizada para avaliar o estado nutricional dos indivíduos 

e a Altura-por-Idade. Essa medida fornece um indicador do retardo do crescimento linear 

de crianças. Segundo NCHS/OMS crianças que tenham menos de dois desvios-padrão 

abaixo da mediana do padrão da OMS podem ser consideradas "atrofiadas" para sua idade. 

A Figura 2 abaixo apresenta o percentual de crianças menores de três anos classificadas 

como subnutridas de acordo com a Altura-por-Idade (Z Score abaixo de 3 DP) por nível 

educacional da mãe.  

É possível verificar que crianças cujas mães não apresentam qualquer nível 

educacional são as que apresentam maiores percentuais de subnutrição. Esse resultado 

também se mantém para as outras medidas de estado nutricional. Percebe-se que a 

Guatemala (1998/99) é a que apresenta o caso mais dramático de subnutrição em crianças 

para mães que sem nenhum nível educacional. É preocupante observar que Lesoto (2004), 

um pequeno país da África Austral e Uganda (2006) em períodos muito recentes, 

apresentam semelhanças de desempenho em relação a Guatemala (1998/99), em relação a 

mesma variável. 

Comparando as informações das duas pesquisas, percebe-se que o Brasil tinha em 

1986 aproximadamente 21% de crianças subnutridas de mães que não tinham qualquer 

nível de ensino e registra uma evolução considerável em dez anos, uma queda para 

aproximadamente 7% de crianças nessas condições. Apesar da evolução percebe-se, por 

exemplo, que o Paraguai em 1990 já apresentava patamar semelhante ao Brasil de 1996. 

Para mães que possuem apenas o ensino primário, percebe-se que a situação não é tão 

dramática, mas países como o Níger (2003), Zâmbia (2001/02) e Madagascar (2003/04) 
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ainda continuam apresentando registros consideráveis de desnutrição, mais de 20% de 

crianças menores de três anos estão em condições de subnutrição. O Brasil, no que diz 

respeito a subnutrição medido pelo índice Altura-por-Idade apresentava na primeira 

pesquisa aproximadamente 10% de crianças subnutridas e uma década depois menos de 

5% de crianças nessas condições, traduzindo uma melhora em 50% no estado nutricional 

das crianças no entanto, esse resultado a exemplo do que acontece com a medida 

apresentada anteriormente, não representa os melhores registros nesse quesito. Um 

exemplo disso é o fato do Paraguai já apresentar em 1990 um pouco mais de 5% de suas 

crianças nessa situação. 
 

Figura 2 - Percentual de crianças menores de três anos classificadas como subnutridas de 
acordo com o índice Altura-por-Idade (Z - Score abaixo de -3 DP) por nível educacional da 
mãe 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 
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agudamente subnutridas. Crianças nessas situações, segundo o NCHS, podem ser 

resultado de episódios de doenças recentes, especialmente diarréia, ou de variações 

sazonais no abastecimento alimentar. A Figura 3 a seguir apresenta o percentual de 

crianças menores de três anos classificadas como subnutridas de acordo com o índice 

Peso-por-Altura por nível educacional da mãe.  
 

Figura 3 - Percentual de crianças menores de três anos classificadas como subnutridas de 
acordo com o índice Peso-por-Altura (Z-Score abaixo de -3 DP) por nível educacional da mãe 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008.   

 

Pelas informações apresentadas nessa figura percebe-se que a situação mundial de 

subnutrição parece ser menos dramática. O registro que chama atenção é o de Burkina 
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Para as mães que apenas detém o nível primário de ensino, a subnutrição em crianças 

menores de três anos não passa dos 3% para países em questão. 

Uma outra medida que pode auxiliar a traçar o perfil nutricional do indivíduo é a 

medição da prevalência de anemia. Segundo o NCHS, as deficiências graves de 

micronutrientes contribuem para a morbidade e mortalidade humana. A deficiência de 

ferro, segundo o mesmo órgão é uma das carências nutricionais mais prevalentes no 

mundo afetando um número estimado de dois bilhões de pessoas22. As crianças pequenas e 

mulheres grávidas são as mais afetadas por causa da alta demanda de ferro para o 

crescimento infantil e para a gravidez. A anemia é a condição de baixos níveis de 

hemoglobina no sangue. Isso resulta em uma reduzida quantidade de oxigênio a ser 

transportado no organismo. 

Segundo OMS, o ferro é um componente principal da hemoglobina e estima-se que 

a deficiência de ferro seja responsável por metade de todas as anemias globais. Outras 

causas da anemia incluem a malária, outras deficiências nutricionais, infecções crônicas, 

etc. Ainda de acordo com o mesmo órgão, a anemia é uma grave preocupação em crianças 

porque pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, freando o crescimento e aumentando 

a morbidade por doenças infecciosas. A inclusão dessa medida justifica-se pelo fato de 

alguns estudos terem encontrado resultados importantes quanto a repercussão negativa 

para o desenvolvimento escolar e a inserção tardia do indivíduo no mercado de trabalho, 

sendo tais aspectos relevantes para o estudo em questão. O trabalho de Taras (op. cit) foi 

desenvolvido nesse sentido e aponta para relação negativa entre insuficiência de ferro e 

desempenho escolar. Portanto, faz-se importante conhecer o panorama mundial no que diz 

respeito a prevalência de anemia em crianças. Para tanto são apresentadas quatro figuras 

de prevalência de anemia. A Figura 4 a seguir apresenta o percentual de crianças anêmicas 

por idade da mãe. 

A partir dessa figura é possível verificar que a anemia em crianças é maior para 

mães mais jovens em todos os países da amostra. Percebe-se que o percentual de crianças 

anêmicas para essa faixa etária da mãe (15 a 19 anos) é muito elevada. Para a maioria dos 

países da amostra, esse percentual atinge em termos médio a aproximadamente 80%. O 

país da amostra que apresenta o menor percentual é Honduras (2005) que tem 50% de suas 

crianças com prevalência de anemia para essa faixa etária da mãe. Esse país também é o 

que apresenta os menores percentuais de crianças anêmicas nas demais faixas de idade da 

                                                
22 Essa informação foi obtida do site: http://www.measureds.com, em 20 de agosto de 2008. 



 

 32

mãe, com a exceção da Armênia (2005) que apresenta 30% de crianças anêmicas para a 

faixa etária da mãe entre 25 a 29 anos de idade. O pior desempenho é apresentado por 

Burkina Faso (2003) que para todas as faixas etárias apresentadas, exibe percentuais 

superiores a 80%. 

 

Figura 4 - Percentual de Crianças Anêmicas por Grupo de Idade da Mãe 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 
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Figura 5 - Percentual de Crianças Anêmicas por Nível de Anemia da Mãe 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. http://www.measuredhs.com. 20 
de agosto de 2008.  
 

Figura 6 - Percentual de Crianças Anêmicas por Nível de Educação da Mãe 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 
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Figura 7 - Percentual de Crianças Anêmicas por Residência 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 

 

Não só pela possibilidade de inferência a respeito, em alguns casos, de elementos 

nutricionais dos filhos a partir das informações da mãe, mas também pela necessidade de 

retratar o panorama mundial da antropometria em adultos, mais especificamente em 

mulheres, pelos motivos já apresentados, a seguir são expostas três figuras (8, 9, 10) de 

estado nutricional desse grupo populacional.  

Começando pela Figura 8, que retrata o estado maternal de mulheres a partir do 

Índice de Massa Corporal para diversos países, percebe-se que um percentual considerável 

de mulheres (35%) em fase maternal no Egito (2005) eram obesas. Ainda é possível 

constatar que, em média aproximadamente 25% das mulheres nessa fase apresentam IMC 

normal (eutrofia). Em relação aos tipos de subnutrição verifica-se que a do tipo suave 

aparece em maiores percentuais na Eritréia (2002) e no Bangladesh (2004), 

aproximadamente 27% e 25%, respectivamente. Ou seja, ¼ das mulheres em fase maternal 

desses países apresenta distúrbio nutricional. 
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Figura 8 - Estado Maternal de Mulheres Segundo o Índice de Massa Corporal – IMC 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 
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Figura 9 - IMC Médio para Mulheres por Nível Educacional Mais Elevado 
Alcançado 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 

 

Figura 10 - IMC Médio Para Mulheres por Grupo de Idade 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ORC Macro, 2008. MEASURE DHS STATcompiler. 
http://www.measuredhs.com. 20 de agosto de 2008. 

 

As informações apresentadas aqui retratam um panorama mundial alarmante de 

carência nutricional em crianças. Percebe-se que a condição de carência nutricional é mais 
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grave em crianças nascidas de mães com pior nível educacional, que moram no meio rural 

e que são muito jovens. Esse retrato independe da antropometria utilizada. Verifica-se 

também que o background nutricional da mãe é importante na determinação do estado 

nutricional dos filhos, já que os piores resultados são registrados justamente nesses casos. 

Não é motivo de surpresa que países africanos apresentem os piores resultados, 

mas a situação chama atenção pelo fato de alguns registros de carência nutricional, para 

períodos relativamente recentes, serem semelhantes aos apresentados em décadas 

anteriores por outros países, por exemplo, os registros de países do continente americano. 

Outro fato não menos alarmante são os registros consideráveis de prevalência de 

anemia. A anemia atinge aproximadamente 80% das crianças. Cabe salientar que tais 

registros continuam alarmantes tanto para níveis moderados de anemia quanto severos. As 

ocorrências de maior apelo ficam por conta de condições de maior vulnerabilidade 

educacional e de habitação. Verifica-se também que os registros mais graves de anemia 

são observados em crianças cujas mães são jovens (entre 15-19 anos). 

Para as investigações propostas neste estudo cabe apresentar um detalhamento 

maior das medidas antropométricas adotadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional órgão responsável pela disponibilidade de informação contínua sobre as 

condições nutricionais da população e dos fatores que as influenciam. 

Começando pelo índice Peso-por-Idade, o Quadro 1 a seguir apresenta as 

classificações de estado nutricional adotadas pelo SISVAN. A estrutura proposta pelo 

SISVAN incorpora cinco categorias, onde a primeira e a última são as classificações mais 

críticas. Os extremos são críticos por significarem não só comprometimento com o estado 

nutricional atual da criança como também com o seu desenvolvimento futuro.  

 

Quadro 1 - Classificação do Estado Nutricional – Peso por Idade (P/I) 
Percentis Estado Nutricional 

Abaixo de 1 Criança com peso muito baixo para a idade 

Maior ou igual a 1 e menor do que 3 Criança com peso baixo para a idade 

Maior ou igual a 3 e menor do que 10 Criança em risco nutricional 

Maior ou igual a 10 e menor do que 97 Criança com peso adequado para a idade 

Maior ou igual a 97  Criança com risco de sobrepeso 

Fonte: SISVAN. 

 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a desnutrição além de levar a 

morbidade imediata, a longo prazo, tem como conseqüência a persistência da fragilidade 
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do sistema imunológico e a limitação na capacidade de aprendizagem, como já tinha sido 

mencionado anteriormente. Por outro lado, como mostram Lamounier e Abrantes (2003) 

cerca de 40% a 80% de crianças obesas aos sete anos tornam-se adultos obesos. 

Para o estudo em questão definiu-se crianças desnutridas aquelas que apresentam 

índice Peso-por-Idade abaixo do percentil 3 e obesas aquelas que estão acima do percentil 

97. A definição dessas duas dummies não somam um por englobarem nas opções 

contrárias as crianças eutróficas. 

O segundo índex, o Índice de Massa Corporal (IMC) é o indicador utilizado para 

avaliar a proporção entre o peso e a altura de adolescentes. Para essa medida, o SISVAN 

faz a classificação do estado nutricional de acordo com o Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 - Classificação do Estado Nutricional – Índice de 
Massa Corporal (IMC) 

Percentis Estado Nutricional 

Abaixo de 5 Baixo peso 

Maior ou igual a 5 e menor do que 85 Eutrófico ou normal 

Maior ou igual a 85 Sobrepeso 

Fonte: SISVAN. 

 

A composição proposta pelo SISVAN apresenta três categorias, onde a primeira e 

a última são as mais críticas. Portanto, serão criadas duas dummies, um para Baixo Peso e 

outro para Sobrepeso. A primeira dummy será “1”se a criança apresentar IMC abaixo do 

percentil 5, caso contrário será “0”, nesse último caso estão as crianças que são eutróficas 

e as que apresentam distúrbio nutricional. A segunda dummy será “1” para as crianças que 

apresentam IMC maior ou igual ao percentil 85 e “0” em caso contrário (carência 

nutricional e eutrofia)23. 

O terceiro e o último indicador a ser utilizado nesta tese é o índice Altura-por-

Idade que expressa o crescimento linear de crianças e é o que segundo o SISVAN 

corresponde ao dado que melhor representa o efeito cumulativo de situações adversas 

sobre o crescimento da criança. Para essa medida o SISVAN faz a classificação do estado 

nutricional de acordo com o Quadro 3 a seguir. A exemplo do que acontece com os demais 

indicadores, a preocupação maior é verificada com os extremos e aqui não será diferente. 

Assim como nos demais indicadores serão definidas duas dummies em que o caso 

contrário engloba crianças que apresentam estado nutricional considerado normal. 

                                                
23 Cabe ressaltar que diante dessa definição, as duas dummies não somam 1.  
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Quadro 3 - Classificação do Estado Nutricional – Altura por Idade (A/I) 
Percentis Estado Nutricional 

Abaixo de 3 Criança com altura baixa para a idade 

Maior ou igual a 3 e menor do que 10 Criança com risco para altura baixa para idade 

Maior ou igual a 10 e menor do que 97 Criança com altura adequada para sua idade 

Maior ou igual a 97  Criança com altura elevada para sua idade 

 Fonte: SISVAN. 

 

Dando seguimento ao estudo, a seguir são apresentados os elementos que servirão 

de base para o atendimento do objetivo específico do próximo capítulo, nomeadamente o 

de testar a probabilidade do aluno comparecer à escola somente por conta da merenda, 

para isso, inicialmente apresentam-se as variáveis que serão utilizadas para essa 

investigação. Sendo assim, utiliza-se uma série de variáveis explicativas que captam as 

características dos alunos, da escola e do município onde se encontra a unidade escolar. 
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Capítulo 2 

 

O Aluno e a Merenda Escolar 

 

2.1. Introdução 

Anterior a qualquer investigação do impacto do PNAE em relação ao nível 

nutricional do aluno e precedente a qualquer tipo de investigação relacionada até mesmo 

ao impacto deste sobre a performance da escola em termos de proficiência em testes de 

conhecimento comumente aplicados é importante conhecer a relação do aluno com a 

merenda escolar. Até que ponto o aluno vai à escola apenas por conta da merenda? 

E essa questão da criança ir à escola por conta da merenda já foi investigada por 

alguns estudiosos. Num país onde a merenda escolar assume importância significativa e 

onde já foram constatados por alguns estudos que a proporção de crianças de escolas 

públicas que chegam em jejum a sala de aula ou que tem na oportunidade da escola a sua 

única refeição diária é significativa, torna-se pertinente o cálculo da probabilidade dessa 

criança ir à escola apenas por conta da alimentação escolar. Exemplificando, o trabalho de 

Rosenburg (1978) constatou que os alunos matriculados nas unidades municipais de 

ensino iam à escola após consumo insuficiente de alimentos ou sem ingestão de qualquer 

alimento. Constatação também encontrada por Ceccim (1995).  

Dall'Acqua (1994) em estudo realizado para Campinas (SP) percebeu que cerca de 

36% das crianças com renda familiar de até 2,5 salários mínimos iam a escola em jejum. 

Na mesma ótica, Sturion et al. (2005) encontraram evidências de que as crianças que 

pertenciam a domicílios cuja renda familiar era menor buscavam suprir a deficiência 

nutricional e calórica consumindo a refeição ou alimentos distribuídos gratuitamente na 

escola.  

Ainda nessa mesma perspectiva, Burlandy e Anjos (2007) avaliaram o estado 

nutricional de crianças na faixa etária de 7 a 10 anos utilizando a Pesquisa sobre Padrões 

de Vida (PPV). Os resultados encontrados mostraram que existe um percentual maior de 

desnutrição entre crianças que não freqüentam escolas ou que freqüentam escolas que não 

oferecem alimentação escolar. 

Portanto, esse capítulo encontra-se estruturado de forma a investigar a 

probabilidade do aluno comparecer a escola somente por conta da merenda. Nesse intuito, 

além dessa introdução, o presente capítulo comporta outras quatro subseções. A primeira 
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subseção faz a apresentação do modelo econométrico proposto para atingir o objetivo 

preconizado. Em seguida, são descritas as bases de dados que são utilizadas no exame 

empírico, além da descrição dos sinais esperados dos coeficientes das variáveis que 

compõem os modelos a serem estimados. A análise dos resultados é objeto da penúltima 

subseção. E, finalizando o capítulo, a última subseção destina-se a apresentação das 

conclusões. 

2.2. Modelo Econométrico 

Anterior a qualquer especificação em termos de modelagem faz-se necessário a 

apresentação de alguns conceitos sobre o estado nutricional dos indivíduos. Segundo o 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, o estado nutricional é resultado 

do equilíbrio entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir 

as necessidades nutricionais. O estado nutricional pode ter três tipos de manifestação 

orgânica: a adequação nutricional (eutrofia) - manifestação produzida pelo equilíbrio entre 

o consumo em relação às necessidades nutricionais; a carência nutricional - manifestações 

produzidas pela insuficiência quantitativa e/ou qualitativa do consumo de nutrientes em 

relação às necessidades nutricionais e o distúrbio nutricional - manifestações produzidas 

pelo excesso e/ou desequilíbrio de consumo de nutrientes em relação às necessidades 

nutricionais. 

Para captar o estado nutricional em que se encontra o aluno, a seguir apresenta-se 

uma série de medidas antropométricas como variáveis proxy’s que serão utilizados neste e 

nos demais capítulos que compõem a presente tese. Os índices nutricionais mais 

amplamente usados, recomendados pela Organização Mundial de Saúde - OMS e adotados 

pelo Ministério da Saúde para a avaliação do estado nutricional, são Peso-por-Idade (P/I), 

Altura-por-Idade (A/I) e Índice de Massa Corporal (IMC) 24.  

Segundo o SISVAN, qualquer um desses índices é o resultado da razão entre duas 

ou mais medidas/variáveis, que isoladamente não fornecem um diagnóstico. Para ser feito 

um diagnóstico antropométrico, é necessário a comparação dos valores encontrados na 

avaliação com os valores de referência ditos como “normais”, para identificar se existe 

alteração ou não. Nesse propósito são definidos os pontos de corte que são limites 

estabelecidos (superiores e inferiores) que delimitam o intervalo de normalidade. São 

                                                
24 O IMC=peso/altura2. 
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utilizados os pontos de corte definidos pelo National Center of Health Statistics -NCHS25 

e as classificações de estado nutricional usadas pelo SISVAN para cada uma das medidas 

antropométricas já especificadas. As classificações de estado nutricional, por sua vez, 

dependem da idade e do gênero do indivíduo. E essas medidas são usadas pela 

Organização Mundial de Saúde e são capazes de oferecer indicativas do histórico 

nutricional do indivíduo.  

É estimado o modelo descrito a seguir, onde Xi  é um vetor linha de características 

do estudante i (por exemplo: idade, gênero, se a criança trabalha, se a família participa de 

um programa social – bolsa família, PETI), Ei  é um vetor linha de características da 

escola do estudante i (por exemplo: se estadual, municipal, filantrópica, se atende 

comunidade específica – quilombolas, assentados, etc.) e Mi  é um vetor linha de 

características do município (por exemplo: renda média, IDH de educação, percentual de 

indigentes) onde está localizada a escola. As equações a serem estimadas são 

representadas por: 

 

(1) iiiiii MEXBPIISDEFPM   '''_  

(2) iiiiii MEXABIISDEFPM   '''_  

(3) iiiiii MEXBIISDEFPM   '''_  

  

Onde iBPI  é o Peso Baixo para a Idade, iABI  é altura baixa para a idade e iBP é a 

variável baixo peso definida quando a criança apresenta IMC abaixo do percentil 5. E 

 e,,,,  são parâmetros a serem estimados e i  é o erro aleatório. 

A variável dependente PMi  corresponde à probabilidade do aluno ir à escola 

somente por conta da merenda. A essa variável deu-se o nome “Vai por conta da merenda” 

que é uma dummy que assume valor “1” para os alunos que responderam que iam à escola 

por causa da merenda e “0” em caso contrário. Essa variável é derivada do “Questionário 

D – Aceitação da Alimentação Escolar” da ASBRAN cuja descrição encontra-se no 

Apêndice A1 – Pesquisa ASBRAN.  

Todas as demais variáveis que são utilizadas nos modelos são melhor explicadas na 

subseção seguinte. Para essa investigação são utilizados dois modelos econométricos, o 
                                                
25 Para essas  três medidas, o NCHS utiliza os percentis 3, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 e 97 como pontos de 
corte. 
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Probit e o Logit, para efeitos comparativos, para calcular a probabilidade do aluno 

comparecer à escola somente por conta da merenda. 

2.3. Implementação Empírica  

Esta subseção encontra-se dividida em duas partes. Na primeira parte faz-se a 

descrição das características dos dados usados no exame empírico, bem como as fontes de 

dados utilizados na pesquisa. Na parte seguinte expõe-se as previsões a respeito dos sinais 

dos coeficientes esperados das estimações a serem realizadas. 

2.3.1. Base de Dados 

A base de dados utilizada na pesquisa é construída a partir de um conjunto de 

informações, sendo a base de dados da Associação Brasileira de Nutrição - ASBRAN, a de 

maior relevância. Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do Instituto 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA foram obtidas informações relativas aos municípios, 

nomeadamente a “renda per capita”, o “percentual de domicílios com banheiro e água 

encanada”, o “percentual de domicílios com energia elétrica”, o “percentual de crianças 

pobres e o mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais”.  

Outros atributos, cabe salientar foram introduzidas na regressão, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, o coeficiente de Gini, o índice de Theil, entre outras. 

Contudo, optou-se pela parcimônia, pois as variáveis municipais têm uma alta correlação 

(ex., Coeficiente de Gini e percentual de indigentes), gerando-se assim problemas de 

multicolinearidade, que diminui a eficiência dos estimadores. Além disso, a introdução 

dessas variáveis não mudou a magnitude e a significância do coeficiente da variável de 

interesse, nem aumenta significativamente o poder explicativo do modelo. 

 A pesquisa da Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN foi utilizada como 

fonte das características do aluno e da escola onde ele estuda. Do aluno além das 

características pessoais, variáveis de estado nutricional também são extraídos. As variáveis 

ligadas aos alunos possíveis de serem utilizadas são gênero, idade, se a criança trabalha, se 

esta é beneficiária de algum programa social e a defasagem idade – serie criada a partir da 

idade e da série.  

A variável “gênero” é uma variável dummy que assume o valor “1” se o aluno for 

do gênero masculino e “0” em caso contrário. A variável “Trabalha” é também uma 

variável binária que assume o valor “1” no caso do aluno trabalhar e “0” em caso negativo. 

Essa variável resulta do seguinte questionamento feito ao aluno “Você trabalha antes de 
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vir ou depois de sair da escola?” do instrumento de coleta “Questionário D – Aceitação da 

Alimentação Escolar”. 

Como o objetivo dessa subseção é estimar a probabilidade do aluno comparecer à 

unidade de ensino apenas por conta da merenda, informações sobre o nível nutricional e a 

sua situação escolar também são incorporadas à equação de estimação. Essas variáveis 

também são binárias.  

No que diz respeito ao nível nutricional da criança usa-se para efeitos de 

comparação três medidas de estado nutricional, nomeadamente Peso-por-Idade, Altura-

por-Idade e Índice de Massa Corporal. São usadas nessa investigação as classificações 

onde a criança apresenta peso baixo para a idade, quando a criança apresenta altura baixa 

para idade e quando a criança apresenta baixo peso, para cada uma dessas medidas, 

respectivamente. Então uma série de três dummies que assumem valor “1” no caso das 

crianças assumirem qualquer uma das especificações descritas acima e “0” em caso 

contrário. 

A variável defasagem escolar, por outro lado, corresponde ao número de anos 

acima da idade adequada na escola. Especificamente, definiu-se a defasagem escolar 

como: Defasagem idade-série (DEF_IS)=idade-(série+6), onde a variável série toma 

valores inteiros positivos, sendo o valor “1” correspondente à primeira série do ensino 

fundamental e assim sucessivamente, até a última série desse nível de ensino. 

No que diz respeito à escola são usadas dummies que identificam o tipo de 

vinculação da mesma, ou seja, se esta é Estadual, Municipal ou Filantrópica. Essa 

informação advém do instrumento de coleta “Questionário A – Caracterização da Unidade 

Escolar”. Foi utilizada uma dummy de localização geográfica, ou seja, foi atribuído valor 

“1” às escolas que estiverem no meio urbano e “0” às que se situarem no meio rural.  

Ainda são utilizados como controles dummies que identificam se a escola atende 

ou não a comunidades específicas como comunidades indígenas, quilombolas ou 

assentamentos. Foi criada uma dummy a partir da informação da questão 15 “Esta escola 

atende alguma comunidade específica como comunidades indígenas, quilombolas ou 

assentamentos?” do instrumento de coleta “Questionário A – Caracterização da Unidade 

Escolar” que assume valor “1” no caso afirmativo e “0” em caso contrário. 

A condição fitossanitária é retratada pela variável dummy “Escola tem rede de 

esgoto” que assume valor “1” no caso afirmativo e “0” em caso contrário, que também foi 

retirada do questionário A, nomeadamente do seguinte questionamento: “Q.18. A escola 

está ligada à rede de esgoto?”.  
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Já que o objetivo é avaliar a probabilidade de o aluno comparecer ao 

estabelecimento do ensino apenas por motivos de merenda, variáveis ligadas a infra-

estrutura de preparo do alimento parecem ser importantes para controlar esses efeitos. 

Nesse intuito, são usadas as dummies “Escola produz alimento” decorrente da questão 

“Q.40. Esta escola produz algum alimento utilizado na merenda escolar? (por exemplo, 

tem uma horta, um pomar?), “Nutricionista prepara a merenda” resultante da questão 

“Q42. No dia-a-dia, quem decide qual a merenda será oferecida aos alunos?”. Todas  essas 

variáveis são provenientes do questionário A – Caracterização da Unidade Escolar. Cada 

uma dessas variáveis assume valor “1” em caso afirmativo e “0” em caso negativo. 

As informações disponíveis no banco de dados após os filtros para todas as 

características apontadas são em média de aproximadamente 20.328 alunos de escolas 

públicas do Brasil escolhidas por sorteio. A unidade geográfica de análise é o Brasil, que 

se justifica pela abrangência dos dados a escolas públicas de ensino fundamental do país 

como um todo.  

2.3.2. Previsões à Respeito dos Sinais dos Coeficientes esperados  

Essa subseção apresenta os sinais esperados dos coeficientes das variáveis que 

retratam o nível sócio-econômico do país, as condições das escolas e o nível de 

desenvolvimento dos municípios. Primeiramente descreve-se sobre as características dos 

alunos. Em relação às peculiaridades do aluno, para as variáveis “Trabalha” e 

“Beneficiária de programa social” não existem expectativas quanto aos sinais esperados de 

seus coeficientes. Ou seja, por um lado, é possível que se a criança trabalha e/ou recebe 

algum tipo de benefício, esta não vá à escola apenas por conta da merenda, já que a 

situação financeira da família seria reforçada com recursos provenientes dessas atividades, 

não se gerando, portanto, a necessidade de comparecer ao estabelecimento de ensino 

apenas por esse motivo. Por outro lado, é possível que apesar desses recursos reforçarem a 

renda familiar, a vulnerabilidade social da família a que o estudante pertence continue 

elevada, a ponto do aluno ter a merenda escolar ainda como o único incentivo para ir à 

escola. 

É intuitivo supor que a probabilidade do aluno ir à escola somente para merendar 

seja maior para aqueles que apresentem piores níveis nutricionais, já que a merenda 

poderia servir para suprir a ausência e/ou insuficiência de alimentos consumidos em casa 

ou fora do estabelecimento de ensino. Sendo assim, espera-se que as variáveis “peso baixo 
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para a idade”, “altura baixa para idade” e “baixo peso” tenham uma relação positiva com a 

probabilidade do aluno comparecer à escola por conta da merenda. 

No que dizem respeito às variáveis ligadas ao estabelecimento de ensino espera-se 

que crianças que estejam em escolas do meio rural, de vinculação filantrópica, que 

atendem a comunidade específica apresentem maior vulnerabilidade e, portanto, 

contribuam positivamente para a probabilidade do aluno comparecer à unidade de ensino 

apenas pela merenda. 

Quanto aos coeficientes estimados dos atributos municipais espera-se que as 

variáveis “renda per capita”, “percentual de domicílios com banheiro e água encanada”, e 

o “percentual de domicílios com energia elétrica” influenciem negativamente a 

probabilidade do estudante ir à escola apenas para merendar, pois essas seriam indicativas 

de que os municípios onde estão localizadas as escolas apresentam melhores condições de 

vida. No que diz respeito à variável “percentual de crianças pobres” é intuitivo supor que 

quanto menos pobres existissem menos famílias passariam por dificuldades no município 

e, por conseguinte, menores seriam as chances de alunos irem à escola apenas com o 

intuito de se alimentarem. 

2.4. Analise dos Resultados 

Para a estimação dos modelos de probabilidade propôs-se utilizar além de variáveis 

do aluno, àquelas ligadas à escola e ao município onde a instituição de ensino se localiza. 

Para tanto, essa subseção encontra-se subdividida em outras duas, uma referente à 

descrição dos dados e outra atinente a apresentação dos resultados das estimações.  

2.4.1. Análise Descritiva dos Dados 

A Tabela 1 a seguir apresenta a análise descritiva das variáveis utilizadas para essa 

investigação, tanto para a população total, quanto para a população que recebe a merenda. 

É possível observar então nesta tabela que o estudante típico tem aproximadamente 11 

anos, está na quarta série do ensino fundamental e é na sua maioria do sexo feminino na 

população total, mas masculino para aqueles que declaram que recebem a merenda.  

Percebe-se também que os alunos de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental 

apresentam peso baixo para a idade em aproximadamente 8% dos casos e entre os alunos 

que recebem a merenda esse percentual é ligeiramente menor, 7%. No que diz respeito às 

outras medidas nutricionais Altura-por-Idade e IMC nota-se que não existe diferença entre 
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o percentual registrado pela população total e pela população que declara que recebe a 

merenda, para o primeiro caso cerca de 9% dos casos e no segundo 6%. 

Quase 8% vão à escola por conta da merenda, aproximadamente 28% são 

beneficiários de algum programa social (ex: Bolsa Família, PETI, etc.), sendo ligeiramente 

maior para os alunos que declaram que recebem a merenda e 15% dos alunos trabalha. Em 

termos médios, estes declaram que realizam cerca de quatro refeições fora da escola. 

 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas – População total e Alunos que recebem a merenda 
N. obs. Média Desvio Padrão Min. Max. 

Variáveis Pop. 
Total 

Pop. 
Recbe 

Pop. 
Total 

Pop. 
Recbe 

Pop. 
Total 

Pop. 
Recbe 

Pop. 
Total 

Pop. 
Recbe 

Pop. 
Total 

Pop. 
Recbe 

Vai à escola por conta da merenda 16072 16012 0,08 0,08 0,28 0,28 0 0 1 1 
Idade 21960 15898 11,09 10,68 2,79 2,71 6 6 20 20 
Idade ao quadrado 21960 15898 130,71 121,37 63,90 60,96 36 36 400 400 
Serie 21888 15851 4,34 4,00 2,25 2,18 1 1 8 8 
Peso Baixo para a Idade (PBI) 22110 16012 0,07 0,08 0,26 0,26 0 0 1 1 
Altura Baixa para a Idade (ABI) 22110 16012 0,09 0,09 0,28 0,29 0 0 1 1 
Baixo Peso (BP) 22110 16012 0,06 0,06 0,24 0,24 0 0 1 1 
Trabalha 22110 16012 0,15 0,15 0,36 0,36 0 0 1 1 
Gênero (Masculino=1) 22107 16012 0,49 0,52 0,50 0,50 0 0 1 1 
Número de refeições consumidas fora da escola 21973 15926 4,18 4,15 0,84 0,85 0 0 5 5 
Beneficiário de programa social 22110 16012 0,28 0,29 0,45 0,46 0 0 1 1 
D_Vinculação Estadual 22110 16012 0,47 0,44 0,50 0,50 0 0 1 1 
D_Vinculação Municipal 22110 16012 0,53 0,55 0,50 0,50 0 0 1 1 
D_Vinculação Filantrópica 22110 16012 0,001 0,001 0,03 0,02 0 0 1 1 
Urbana 22110 16012 0,84 0,82 0,37 0,38 0 0 1 1 
Atende comunidade específica 22110 16012 0,10 0,10 0,30 0,30 0 0 1 1 
Escola produz alimentos 22110 16012 0,21 0,22 0,41 0,41 0 0 1 1 
Nutricionista prepara o cardápio 22110 16012 0,41 0,42 0,49 0,49 0 0 1 1 
D_Norte 22110 16012 0,24 0,23 0,43 0,42 0 0 1 1 
D_Nordeste 22110 16012 0,33 0,33 0,47 0,47 0 0 1 1 
D_Sudeste 22110 16012 0,15 0,17 0,35 0,37 0 0 1 1 
Sul 22110 16012 0,15 0,15 0,35 0,36 0 0 1 1 
D_Centro-Oeste 22110 16012 0,11 0,11 0,32 0,31 0 0 1 1 
Renda per capita  18482 13050 250,88 251,27 153,09 152,08 42,16 42,16 834 834 
Perc. de domicílios com banheiro e água 
encanada 18482 13050 68,47 68,98 26,47 26,56 3,62 3,62 99,63 99,63 
Perc. de domicílios com energia elétrica 18482 13050 91,38 91,07 14,12 14,51 28,67 28,67 100 100 
Percentual de crianças pobres 18482 13050 49,00 48,64 21,17 21,12 5,46 5,46 93,4 93,4 
Mais de 50% da renda proveniente de 
transferências governamentais 18482 13050 12,40 12,30 5,30 5,23 1,59 1,59 35,33 35,33 

 
Quanto às escolas, a maioria delas é de vinculação municipal, aproximadamente 

83% ficam no meio urbano e 10% atende a alguma comunidade específica (ex: 

comunidade indígena, quilombola, assentamentos, etc.). Em termos de envolvimento da 

escola com a preparação da merenda escolar, as informações são de que quase 21 % 
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produzem algum tipo de alimento utilizado na confecção da merenda oferecida na escola e 

a preparação do cardápio, em aproximadamente 42% dos casos, é realizado por um 

nutricionista. 

Os municípios26 têm renda per capita de aproximadamente R$ 251,00 e em termos 

médios aproximadamente 12,4% desses têm mais de 50% da renda proveniente de 

transferências governamentais. Em média, aproximadamente 49% das crianças estão em 

situação de pobreza, 68% dos domicílios têm banheiro e água encanada e quase a 

totalidade deles tem energia elétrica. 

2.4.2. Análise das Regressões 

O processo de estimação envolveu a utilização de dois modelos econométricos, o 

Logit e o Probit, para efeitos comparativos. Os dois modelos são apresentados na Tabela 2 

a seguir para crianças que estão com Peso Baixo para a Idade e que declararam que 

recebem a merenda. As outras duas definições de estado nutricional, nomeadamente 

criança com altura baixa para a idade e com baixo peso para essa mesma população estão 

no Apêndice A2 – Tabelas do Capítulo 2, bem como as três estimativas para a população 

total. 

Como os coeficientes estimados das regressões Logit e Probit não correspondem 

aos efeitos marginais27, a Tabela 2, para facilitar a análise, já reporta tais efeitos. Dividiu-

se as variáveis em três conjuntos: Variáveis relacionadas diretamente à criança, à escola 

onde a criança estuda e ao município onde a escola está inserida. As colunas (1), (2) e (3) 

apresentam estimações da probabilidade do aluno ir à escola apenas por conta da merenda 

a partir do uso da regressão Logit e as demais colunas através do uso do método 

econométrico Probit, tendo como auxílio o programa computacional Stata 9.1. 

A coluna (1) contém a regressão onde controla-se a probabilidade do aluno ir à 

escola pela merenda somente pelas variáveis referentes ao mesmo, nomeadamente Peso 

Baixo para a Idade (BPI), idade, série28, se este trabalha, gênero, número de refeições 

consumidas fora da escola e se este é beneficiário de algum programa social (ex: Bolsa 

Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, etc.).  

 

                                                
26 Os dados municipais são baseados no Censo de 2000. 
27 O efeito marginal de cada variável independente descreve como a defasagem responde a variações 
marginais (pequenas) de cada variável. Por exemplo, explica como a probabilidade do aluno ir por conta da 
merenda varia quando comparamos crianças subnutridas ou não. 
28 Apesar de ter sido definida a variável defasagem idade-série, ela não se mostrou significante, optando-se 
assim por incluir separadamente os componentes que a definem, nomeadamente idade e série.  
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Tabela 2 - Regressões Logit e Probit. Variável dependente: Ir à escola apenas por conta da merenda. 
Efeitos Marginais. Estado nutricional medido pelo índice Peso por Idade (Baixo Peso para a Idade). 
Para alunos que declararam receber a merenda 

Logit Probit 
Varáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variáveis do aluno 

-0,0280 -0,0278 -0,0213 -0,0424 -0,0422 -0,0340 
Idade (-7,1)*** (-7,18)*** (-5,47)*** (-9,24)*** (-9,34)*** (-7,34)*** 

0,0010 0,0010 0,0007 0,0015 0,0015 0,0012 
Idade ao quadrado (5,42)*** (5,49)*** (4,13)*** (7,59)*** (7,67)*** (6,06)*** 

0,0166 0,0141 0,0074 0,0230 0,0201 0,0119 
Risco Nutricional (RN) (2,66)*** (2,39)** (1,32) (2,94)*** (2,67)*** (1,62)* 

-0,0168 -0,0157 -0,0136 -0,0184 -0,0173 -0,0152 
Serie (-15,87)*** (-15,04)*** (-13)*** (-14,72)*** (-13,82)*** (-12,19)*** 

0,0234 0,0174 0,0178 0,0289 0,0217 0,0222 
Trabalha (5,33)*** (4,32)*** (3,84)*** (5,31)*** (4,25)*** (3,73)*** 

0,0095 0,0098 0,0076 0,0130 0,0134 0,0109 
Gênero (Masculino=1) (4,11)*** (4,3)*** (3,53)*** (4,46)*** (4,67)*** (3,89)*** 

-0,0116 -0,0105 -0,0076 -0,0148 -0,0134 -0,0100 

Número de refeições consumidas fora da escola (-8,96)*** (-8,29)*** (-6,26)*** (-9,09)*** (-8,31)*** (-6,4)*** 
0,0023 -0,0014 0,0003 0,0031 -0,0013 0,0008 

Beneficiário de programa social (0,9) (-0,56) (0,13) (0,94) (-0,41) (0,23) 
Variáveis da escola 

Controle para tipo de escola Não Sim Sim Não Sim Sim 
  -0,0160 -0,004   -0,0208 0,0050 

Urbana  (-4,59)*** (2,53)**   (-4,63)*** (2,2)** 
  0,0030 0,0007   0,0059 0,0027 

Atende comunidade específica  (0,75) (0,17)   (1,13) (0,48) 
  0,0037 0,0067   0,0036 0,0077 

Escola produz alimentos   (1,27) (2,18)**   (0,98) (1,93)* 
  -0,0067 -0,0047   -0,0082 -0,0060 

Nutricionista prepara o cardápio   (-2,92)*** (-2,03)**   (-2,8)*** (-1,97)** 
Variáveis do município 

Controle para região Não Não Sim Não Não Sim 
    4,1E-06     0,00000 

Renda per capita      (0,28)     (-0,08) 
    0,00001     0,0000 

Perc. de domicílios com banheiro e água encanada     (0,1)     (0,25) 
    0,0003     0,0004 

Perc. de domicílios com energia elétrica     (2,48)**     (2,46)** 
    0,00012     0,0001 

Percentual de crianças pobres     (0,69)     (0,56) 
    0,0006     0,0008 

Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais     (1,98)**     (1,97)** 
Número de observações 15658 15649 12789 15658 15649 15658 
Pseudo R2 0,2034 0,2100 0,2140 0,2032 0,2095 0,2032 
Nota: Estatística z em parênteses. *, **, *** corresponde a estatist. significante a 90%, 95% e 99% de confiança, respectivamente. 
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De início um resultado curioso chama atenção, nomeadamente a não significância 

da variável “Beneficiário de Programa Social” sobre a probabilidade do aluno ir à escola 

somente pela merenda, já que estando nessas condições, a criança apresentaria maior 

vulnerabilidade social e a alimentação escolar poderia ser um meio de obtenção de 

alimento muita vezes escassa ou inexistente para uma parcela considerável de alunos 

nessas condições.  

Ainda em relação às variáveis dos alunos, percebe-se um resultado importante que 

parece apontar para o fato de alunos que estejam com peso baixo para a idade serem 

aqueles com maiores probabilidades de irem à escola apenas por conta da merenda, indo 

ao encontro da previsão feita anteriormente quando ao sinal esperado dessa variável.  

Na coluna (2), além das variáveis da coluna (1), introduziu-se como controle 

quatro variáveis explicativas com informação da escola, além da variável de controle para 

o tipo de escola.29. Nomeadamente foram introduzidas as seguintes variáveis: se a escola 

está no meio urbano, se atende a alguma comunidade específica (ex: quilombolas, 

assentamentos, etc.), se a escola produz alimento e se o cardápio é definido pela 

nutricionista. Com base nos resultados parece que a probabilidade do aluno comparecer à 

escola apenas por conta da merenda aumenta se a escola estiver no meio rural, o que 

parece plausível já que nessas localidades as unidades de ensino geralmente apresentam as 

de piores condições sociais.  

Na coluna (3) controlam-se também para variáveis indicativas de região30 (Norte, 

Nordeste, Sul e Centro-Oeste) e quatro variáveis municipais: (i) renda per capita; (ii) 

percentual de domicílios com banheiro e água encanada; (iii) percentual de domicílios 

com energia elétrica; (iv) percentual de crianças pobres e (v) percentual de municípios 

com mais de 50% da renda provenientes de transferências governamentais. Introduziu-se 

uma série de outras variáveis como percentual de crianças indigentes, percentual de 

domicílios com coleta de lixo, índice de Gini, índice de Theil, IDH de renda entre outras. 

Contudo, o uso da técnica econométrica Stepwise, e a matriz de correlação ajudaram a 

optar por variáveis municipais que não apresentassem alta correlação (ex., Coeficiente de 

                                                
29 A linha referente ao controle para tipo de escola na verdade indica que introduzimos duas variáveis 
binárias (Municipal, Filantrópica), onde o tipo de escola de referência foi a estadual. Apenas o coeficiente da 
variável Municipal foi estatisticamente diferente de zero, embora o efeito seja muito pequeno (0,006).  
30 Introduzimos quatro variáveis binárias (Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste). A região base é região 
Sul. Apenas as regiões Norte e Centro-Oeste foram significantes. Relativamente à região Sul, os estudantes 
das regiões Norte apresentaram maior probabilidade do aluno ir à escola apenas por conta da merenda, 
enquanto que a região Centro-Oeste, apresentou probabilidade menor. 
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Gini e percentual de crianças indigentes), gerando assim problemas de multicolinearidade, 

que diminuiriam a eficiência dos estimadores.  

Nas colunas (4), (5) e (6) apresentam-se as estimações utilizando o Probit. O que 

se percebe é que os resultados são similares aos apresentados pelas regressões Logit, a não 

ser por uma leve melhora na magnitude dos coeficientes estimados. 

Em relação às outras medidas de estado nutricional, nomeadamente criança altura 

baixa para a idade e criança com baixo peso segundo o IMC estão no Apêndice A2 – 

Tabelas do Capítulo 2. O que se percebe dessas tabelas que estão no apêndice é a 

manutenção dos resultados, tanto para a população que declara que recebe a merenda 

quanto para a população total. 

2.5. Conclusões 

Dessa investigação, um resultado importante pode ser extraído, crianças com 

carência nutricional apresentam maior probabilidade de irem à escola por conta da 

merenda. Além disso, ficou comprovado que municípios de maior vulnerabilidade, ou 

seja, com mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais apresentam 

maiores probabilidades de seus alunos irem à escola apenas pela alimentação escolar. 

Então a merenda parece ser relevante para o aluno. Sendo assim, faz-se necessário 

analisar o alcance de tal relevância. Para isso, propõe-se investigar nos capítulos seguintes, 

o impacto desse programa sobre o nível nutricional do aluno, sobre seu desempenho 

escolar medido pela defasagem idade-série e também, de forma indireta, avaliar a 

influência deste para o desempenho do aluno quando avaliado em testes de conhecimento. 
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Capítulo 3 

 

O PNAE e o Nível Nutricional dos Alunos  

 

3.1. Introdução 

Diante das evidências encontradas no capítulo anterior e dos objetivos 

preconizados pelo PNAE, nominalmente o de garantir alimentação escolar à todas as 

crianças matriculadas na rede pública de ensino, promover a sua saúde e fomentar a 

consciência de como se alimentar de maneira adequada e saudável. Questiona-se então, até 

que ponto a merenda escolar está melhorando o nível nutricional do aluno de 1ª a 8ª séries 

de escolas públicas brasileiras? 

Alguns estudos tem dado atenção a necessidade de se avaliar o impacto de 

programas de alimentação escolar sobre a nutrição em diversos níveis. Por exemplo, em 

nível mais macro, Behrman e Deolalikar (1988) enfatizaram a saúde e a nutrição como 

componentes críticos básicos necessários, principalmente para países em vias de 

desenvolvimento. A hipótese básica defendida por estes autores é de que a produtividade 

do trabalho dos agentes de baixa renda e a formação de capital humano são positivamente 

afetadas pelo estado da saúde e pelo nível nutricional.  

Ainda nessa ótica, Strauss e Thomas (1998) investigaram a relação entre saúde, 

nutrição e desenvolvimento econômico e chegaram à conclusão de que existe relação 

positiva entre essas três variáveis, expandindo assim, o horizonte de investigações no que 

diz respeito ao nível nutricional dos indivíduos. Os resultados encontrados por esses 

autores para os Estados Unidos, sugerem a existência de relação positiva entre altura e 

salários. Além disso, os resultados também sinalizam para relação entre nível de saúde e a 

probabilidade de ocupação de uma vaga no mercado de trabalho.  

Em estudo mais específico Gutierrez et al. (1998) procuraram avaliar o impacto de 

programas sociais sobre o nível nutricional dos beneficiários. Esses autores avaliaram o 

impacto de um programa de suplementação alimentar sobre o crescimento de crianças 

desnutridas com menos de 5 anos no município de Guariba, Estado de São Paulo. A 

amostra foi constituída por 469 crianças desnutridas freqüentes em um programa de 

suplementação alimentar da Secretaria de Estado da Saúde. Para avaliar o impacto do 

programa foram construídas curvas de referência para o perfil antropométrico, baseadas 

nas variações esperadas dos percentis da população. Os resultados encontrados mostraram 
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que apesar do programa de suplementação alimentar minimizar temporariamente os 

déficits nutricionais severos, porém não era suficiente para a recuperação e manutenção do 

crescimento estatural das crianças. 

No Brasil, há insuficiência de pesquisas que apresentem informações bem 

detalhadas do estado nutricional do aluno, até mesmo pela complexidade das técnicas de 

inquérito envolvidas nesse processo, o que atribuiu ao banco de dados em questão uma 

relevância considerável para o desenvolvimento de estudos que avaliem o estado 

nutricional de crianças em idade escolar. O presente capítulo procura com base nos 

estudos apresentados avaliar o impacto do PNAE sobre o nível nutricional dos alunos. 

Para tal investigação este capítulo foi estruturado de forma a comportar além da 

introdução outras quatro subseções. A segunda subseção faz a apresentação do modelo 

econométrico que foi utilizado para a estimação do impacto do PNAE sobre o nível 

nutricional de alunos de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental. Em seguida, a 

implementação empírica onde são descritas as bases de dados que são utilizadas nesse 

exame, além da descrição dos sinais esperados para as variáveis que compõem os modelos 

a serem estimados. A análise dos resultados é objeto da subseção seguinte, e, finalizando o 

capítulo, apresentam-se as conclusões. 

3.2. Modelo Econométrico 

As informações ora disponíveis que serão utilizados nesse estudo permitem separar 

crianças que recebem a merenda daquelas que não recebem, tornando factível o estudo do 

impacto do PNAE a partir da análise de eficácia dos ganhos nutricionais obtidos pelos 

escolares que são beneficiários do programa.  

O levantamento bibliográfico mostra que vários métodos de avaliação de impacto 

de políticas públicas em grupos de beneficiários têm sido desenvolvidos para tentar avaliar 

o impacto de programas em pessoas que devem estar em estados diferentes, beneficiários e 

não beneficiários, mas nunca nos dois simultaneamente. Como não é possível observar os 

indivíduos nas duas situações, as avaliações são realizadas comparando-se os resultados 

dos beneficiários com os de um grupo de indivíduos que não recebeu o benefício, o 

chamado grupo de controle, gerando-se assim uma medida aproximada do impacto do 

benefício sobre a variável considerada (Rosenbaum e Rubin - 1983; Silveira Neto – 2002; 

etc.). 

Existe, entretanto, um erro de medida ocasionado pelo fato de que, por exemplo, os 

ganhos nutricionais dos indivíduos do grupo de controle não corresponderem àqueles dos 
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beneficiários, caso estes tivessem recebido o benefício. Ou seja, existe um viés de seleção 

ou participação do programa que precisa ser considerado nas análises. A identificação do 

impacto do programa depende do tamanho do viés de seleção envolvido na avaliação, 

sendo tal magnitude, por sua vez, vinculada ao mecanismo de seleção do grupo de 

controle e as técnicas de avaliação utilizadas (Silveira Neto, op cit.). Nesse caso, a questão 

do viés precisa ser entendida a partir da decisão do aluno aceitar ou não a merenda, ou 

seja, é razoável supor que alunos que deparam com maior vulnerabilidade sócio-

econômico apresentem maior probabilidade de aceitarem a merenda. 

Dessa forma propõe-se a utilização de métodos de correção de viés baseado na 

idéia do Propensity Score. A obtenção de uma estimativa do impacto do PNAE sobre o 

nível nutricional dos escolares é feita em dois estágios, sendo o primeiro relacionado à 

estimação das probabilidades de participações para os indivíduos. Os indivíduos são então 

agrupados de acordo com estas probabilidades e o resultado final deverá representar uma 

soma ponderada das diferenças das médias das variáveis de interesse para cada grupo, com 

os pesos dados pela participação dos beneficiários em cada grupo.  

A questão principal a ser resolvida refere-se à necessidade em conhecer a diferença 

entre o resultado obtido dos participantes e dos não participantes de um determinado 

benefício, como por exemplo, os beneficiários e não beneficiários do PNAE. Claramente, 

não podemos observar ambos os resultados para um mesmo indivíduo ao mesmo tempo. 

Tratar a média dos resultados obtidos dos não participantes como uma aproximação não é 

aconselhável, pois participantes e não participantes usualmente diferem até mesmo na 

ausência do benefício. Esse problema é conhecido como viés de seleção. A abordagem 

Matching é uma solução possível para o problema de seleção. 

A idéia básica é encontrar um grupo de não participantes que seja similar a dos 

participantes em todas as características relevantes (esses conjunto de características 

denominadas de X). Isto feito, diferenças dos resultados entre os grupos de controle e os 

grupos participantes poderá ser atribuído ao benefício fornecido. Desta forma, o 

Propensity Score Matching é a probabilidade de participação no programa de benefício 

dado a característica observada X. 

A inferência sobre o impacto de um benefício sobre o resultado alcançado de um 

indivíduo envolve especulação de como esse indivíduo poderia ter se saído caso não 

recebesse o benefício. Para avaliar esses resultados Rosenbaum e Rubin (op cit.) 

propuseram um modelo cuja principal base é o indivíduo, o benefício e os produtos 
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potenciais. No caso de um benefício binário, o indicador do benefício iD  é igual a “1” se 

o indivíduo i recebe o benefício e “0” caso contrário. O produto potencial é então definido 

como )( ii DY  para cada indivíduo i, onde i=1...,N e N denota a população total. O efeito 

do benefício para um indivíduo i pode ser escrito como: 

 

(4)    1 0Y Yi i i    

 

Entretanto, surge um problema neste modelo, pois apenas um dos potenciais 

resultados é observado para cada indivíduo i. O resultado não observado é chamado de 

contrafactual. Desta forma, a estimativa do efeito de um benefício para o indivíduo i  não 

é possível, tendo, portanto, que concentrar sobre o efeito do Benéfico Médio do 

Beneficiado (BMB), o qual é definido como: 

 

(5)    1 1 1 0 1E D E Y D E Y DBMB                   

 

Como a média contrafactual para aqueles que não recebem o benefício - 

 0 1E Y D     - não é observada é preciso encontrar uma alternativa para estimar o 

BMB. Usar a média do produto dos indivíduos que não recebem os benefícios 

 0 0E Y D     não é uma boa idéia, pois é muito provável que os componentes que 

determinam a decisão dos beneficiados também o fazem em relação a variável de 

interesse, ou seja: 

 

(6)        1 1 0 0 0 1 0 0E Y D E Y D E Y D E Y DBMB                        

 

 A diferença entre o lado esquerdo da equação acima e o direito é o viés de seleção. 

O lado esquerdo é identificado somente se: 

 

(7)    0 1 0 0 0E Y D E Y D            
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Assim, em experimento social que corresponde à situação em que, a escolha dos 

indivíduos a serem beneficiados e aqueles que não são, é feita aleatoriamente, ou seja, a 

distribuição dos indivíduos entre os estado (1,0) é feito por meio de sorteio aleatório, tal 

procedimento eliminaria qualquer viés de participação, permitindo a identificação exata do 

impacto do programa sobre os beneficiados31. 

A obtenção de uma estimativa do impacto do benefício é assim, feita em dois 

estágios. O primeiro, procura estimar as probabilidades de participações e envolveria a 

estimação do Propensity Score através de um modelo Logit ou Probit, que procura estimar 

a probabilidade do aluno ser ou não beneficiário do PNAE, ou melhor dizendo, aceitar ou 

não a merenda. Para estimar o primeiro estágio, a decisão de participação é provavelmente 

influenciada por elementos que caracterizam o aluno, a escola e o município onde está 

localizada a unidade de ensino que serão a seguir apresentados. 

No que dizem respeito às características dos alunos são usadas as seguintes 

variáveis: “Recebe merenda”, “Gênero”, “Idade, “Série que freqüenta”, “Beneficiário de 

programa social”, “Trabalha”, “Número de refeições que o aluno come por dia fora da 

escola”, “Compra alimentos na cantina/lanche da escola”, “Consome todas as refeições 

oferecidas na escola”, “Consome algo antes de vir à escola”, “Traz lanche” e “Vai por 

conta da merenda”. No que concerne às informações nutricionais são usadas as três 

proxy’s de medidas de estado nutricional, já definidas. 

Para compensar a ausência de informações referentes ao background familiar são 

usadas algumas proxy’s de localização (urbano ou rural), de vinculação (federal, estadual, 

municipal ou filantrópica) e de atendimento às comunidades específicas (quilombolas, 

assentados, etc.) por parte das escolas, bem como informações atinentes às características 

municipais (renda média, percentual de domicílios com água encanada, percentual de 

indigentes e Índice de Desenvolvimento Humano Educacional, entre outras) onde estas 

estão situadas.  

São realizadas estimações para as três proxy’s de estado nutricional. Para Cada 

uma delas a probabilidade do aluno ser beneficiário do programa é calculado para as duas 

classificações de estado nutricional (carência e distúrbio nutricional) definidas 

anteriormente. 

                                                
31 Evidentemente, esse processo de escolha não se aplicaria ao caso investigado, já que a decisão de 
participação depende unicamente do indivíduo. No entanto, este processo não invalida o método de 
estimação.  
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No segundo momento é estimado o matching a partir de três técnicas para efeito de 

comparação. A seguir são apresentadas as técnicas testadas, nomeadamente o de estratos - 

stratification matching, o do vizinho mais próximo - nearest neighbor matching e a Função 

de Densidade de Kernel - Kernel matching. A primeira técnica, a de estratos considera a 

comparação entre médias da variável de interesse, beneficiários e não beneficiários em 

cada estrato em que os indivíduos dos dois grupos apresentam em média a mesma 

estimativa de Propensity Score.  

A segunda técnica, a do vizinho mais próximo justifica-se pelo fato do matching a 

partir de estratos não garantir a utilização de todas as observações disponíveis, já que é 

possível que beneficiados ou indivíduos do grupo de controle estejam ausentes em alguns 

estratos. O vizinho mais próximo é uma alternativa já que a avaliação do programa é dada 

pela média dos resultados das comparações a partir de cada beneficiado.  

E por fim, a Função de Densidade de Kernel que amplia o leque de comparação de 

cada beneficiado na medida em que esses são individualmente comparados com todas as 

observações do grupo de controle, ponderadas essas pelas distâncias de estimativas de 

Propensity Score por meio de uma função densidade.  

3.3. Implementação Empírica  

A presente subseção é subdividida em duas partes. Num primeiro momento 

descreve-se a base de dados utilizada no exame empírico e no momento seguinte 

apresentam-se as previsões a respeito dos sinais esperados dos coeficientes das variáveis 

que são testadas e/ou usadas nas estimações. 

3.3.1. Dados 

A base de dados utilizada na pesquisa foi construída a partir de três fontes 

principais, nomeadamente Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA.  

O conjunto de informações de maior relevância advém da pesquisa “Pesquisa 

Nacional do Consumo Alimentar e Perfil Nutricional de Escolares” realizada pela 

ASBRAN. Desse conjunto de dados são retiradas informações referentes às características 

dos alunos e das escolas onde estes estudam, além é claro de informações sobre o estado 

nutricional dos mesmos que são apresentadas a seguir. No que diz respeito à ingestão de 

alimentos e ao estado nutricional foram selecionadas variáveis como: “Recebe merenda”, 
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“Número de refeições que o aluno come por dia fora da escola”, “Consome todas as 

refeições oferecidas na escola”, “Consome algo antes de vir à escola”, “Traz lanche” e 

“Vai por conta da merenda”. 

A variável “Recebe merenda” definida a partir da questão 8 do “Questionário D – 

Aceitação da Alimentação Escolar”, ou seja, “Você come a merenda oferecida na escola?” 

é uma dummy que assume valor “1” para os alunos que responderam “sim”, e “0” para os 

casos em contrário. 

Como o objeto deste capítulo é a avaliação do impacto do PNAE sobre o nível 

nutricional dos escolares nada mais intuitivo que incluir variáveis ligadas a ingestão de 

alimentos e ao estado nutricional do aluno. Nesse sentido, é usada a variável “Número de 

refeições que o aluno come por dia fora da escola”, a variável “Compra alimentos na 

cantina/lanche da escola”, “Consome todas as refeições oferecidas na escola”, “Consome 

algo antes de vir à escola”, “Traz lanche” e “Vai por conta da merenda”. Todas essas 

variáveis são dummies e assumem o valor “1” em caso afirmativo e “0”, em situação 

contrária.  

Como proxy’s para as variáveis de estado nutricional são usadas aquelas em que a 

criança apresenta carência e distúrbio nutricional definidos anteriormente. Nomeadamente, 

salienta-se o uso de dummies para crianças que estejam com carência nutricional, 

nomeadamente peso baixo para a idade, altura baixa para idade e baixo peso e para 

aquelas com distúrbio nutricional, ou seja, criança com risco de sobrepeso, com altura 

elevada para sua idade e com sobrepeso. 

Além disso, foram adicionadas outras características referentes ao aluno, 

nomeadamente o gênero, a série, se é beneficiário de programa social,, se trabalha, entre 

outras que serão apresentadas no decorrer dessa descrição. Primeiramente, apresenta-se a 

variável o “Gênero” que assume valor “1” no caso da criança ser do gênero masculino e 

“0” no caso dela ser do gênero feminino. Justifica-se o uso dessa variável, já que se 

pretende controle as possíveis diferenças em relação ao gênero que possam existir. Para 

verificar se o efeito do PNAE sobre o nível nutricional dos alunos é afetado pelo fator 

idade utiliza-se também como controle a variável idade. 

A variável “Série que freqüenta” foi criada a partir do questionamento 7 do 

instrumento de coleta “Questionário B – Identificação do Aluno”. O uso desta recai sobre 

a necessidade de verificar se os efeitos do PNAE sobre o nível nutricional do aluno são ou 

não independentes da série em que o aluno esteja matriculado.  
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Outra variável importante nessa análise é se o aluno é ou não beneficiário de algum 

programa social. Para tanto, foi criada a dummy “Beneficiário de programa social” que 

assume valor “1” caso a criança seja beneficiária de algum programa social (Bolsa 

Família, PETI, etc.) e “0”, em caso contrário. Outra dummy que também foi incorporada 

nessa análise é a variável “Trabalha” que é “1” em caso positivo e “0” em caso contrário. 

Já que não se tem informações sobre o background familiar alguns controles 

ligados a localização das escolas são feitas até porque é razoável supor que escolas rurais 

ofereçam piores condições do que as urbanas. Além disso, o tipo de vinculação da 

escola32 pode também de alguma forma exercer certo controle do efeito externo sobre a 

probabilidade do aluno ser ou não beneficiário do PNAE. Atender a alguma comunidade 

específica (indígenas, quilombola, assentamento, etc.) também parece ser uma variável de 

controle de efeito externo que deva ser considerada, já que nessas situações a 

probabilidade do aluno ser beneficiário do PNAE tende a ser maior, quando é suposto que 

tais comunidades apresentam nível mais elevado de vulnerabilidade e além disso, as 

pessoas são geralmente mais pobres e moram mais distantes da unidade escolar. 

Além disso, nessa análise são usados controles de região já que cada uma das cinco 

unidades geográficas apresenta a sua dinâmica de crescimento e desenvolvimento 

econômico, político e social que impactam de diferentes maneiras sobre a qualidade e 

estrutura dos estabelecimentos de ensino.  

Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e do Instituo de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA são obtidas informações de renda média, percentual de 

domicílios com água encanada, percentual de indigentes e Índice de Desenvolvimento 

Humano Educacional– IDHE, Índice de Gini, etc. que foram usadas para controlar as 

possíveis influências de variáveis municipais de riqueza e de vulnerabilidade sobre a 

probabilidade do aluno ser beneficiário do PNAE. 

3.3.2. Previsões à Respeito dos Sinais dos Coeficientes esperados da Probabilidade do 

aluno ser beneficiário do PNAE 

De maneira geral, espera-se que o impacto do PNAE seja positivo para os seus 

beneficiários em termos de melhoria dos indicadores de estado nutricional. Em relação às 

variáveis do aluno, não existem motivos a priori do efeito da variável idade sobre a 

probabilidade do aluno ser beneficiário do PNAE. Da mesma forma, não existem 

                                                
32 Foram aplicados questionários em escolas que apresentavam os seguintes tipos de vinculação: Estadual, 
Municipal, Federal e Filantrópica.  
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evidências do efeito das variáveis “Gênero” e “Série que freqüenta” sobre a probabilidade 

do aluno ser beneficiário do programa33.  

Contrariamente, aos efeitos inesperados das variáveis apontadas acima sobre a 

probabilidade do aluno pertencer ao grupo dos beneficiados, é intuitivo supor que no caso 

das variáveis “Beneficiário de programa social” e “Trabalha”, o efeito encontrado seja 

positivo. Ou seja, é natural supor que a probabilidade do aluno ser beneficiário do PNAE 

seja maior nesses dois casos por conta da vulnerabilidade social captada por essas duas 

variáveis. Geralmente, se a família é beneficiária de algum programa social é porque o 

nível de vulnerabilidade social e/ou econômica é elevado. E a magnitude dessa 

vulnerabilidade pode ser percebida em maior escala se a criança trabalha, já que isso pode 

indicar que a situação econômica é tão precária que há necessidade da criança trabalhar 

para ajudar na complementação da renda familiar. O mesmo pode ser esperado em relação 

a variável “Vai por conta da merenda”. 

No caso da variável “Número de refeições que o aluno come por dia fora da 

escola” espera-se que o efeito sobre a probabilidade seja negativo, já que esse maior 

número de refeições poderia significar melhores condições sócio-econômicas que 

possibilitariam maior capacidade de aquisição dos alimentos. O mesmo resultado pode ser 

esperado em relação às variáveis dummies “Compra alimentos na cantina/lanche da 

escola”, “Consome algo antes de vir à escola” e “Traz lanche”.  

No que tange as variáveis municipais, a localização das escolas é também 

importante na determinação da probabilidade do aluno ser beneficiário do PNAE. Nesse 

caso são criadas variáveis dummies para identificar se a escola se encontra no meio rural 

ou urbano, o tipo de sua vinculação (estadual, municipal, federal ou filantrópica), assim 

como se esta atende a alguma comunidade específica (indígenas, quilombola, 

assentamento, etc.). Espera-se que as escolas que se localizarem no meio rural, que não 

forem estaduais e que atenderem a comunidades específicas, apresentem probabilidades 

maiores de seus alunos serem beneficiários do PNAE. 

Em relação aos controles adicionais por região, espera-se que as regiões de maior 

vulnerabilidade sócio-econômica contribuam mais para a probabilidade do aluno ser 

beneficiário do PNAE. Ou seja, a expectativa é de que alunos de escolas que se localizem 

nas regiões Norte e Nordeste apresentem maior probabilidade de serem beneficiários deste 

programa. 

                                                
33 Leia-se “beneficiário do programa”como “recebe merenda”. 



 

 61

No que dizem respeito às variáveis municipais como “renda média”, “percentual de 

domicílios com água encanada”, e Índice de Desenvolvimento Humano Educacional - 

IDHE, a expectativa é de que quanto melhores e/ou maiores forem esses indicadores, 

melhores seriam as condições sócio-econômicas destes municípios e, por conseguinte, 

esperar-se-ia que todas as áreas, inclusive a do ensino sofressem os efeitos positivos 

resultantes desses melhores indicadores macroeconômicos. No tocante ao indicador de 

indigência, o “percentual de indigentes” é intuitivo esperar uma relação direta com a 

probabilidade de o aluno pertencer ao grupo de interesse, ou seja, quanto maior for o 

percentual de indigentes no município maiores são as chances destes se tornarem 

beneficiários do PNAE. 

3.4. Analise dos Resultados 

Nas duas subseções seguintes apresenta-se então a análise descritiva dos dados 

envolvidos na estimação e os resultados de avaliação do impacto do PNAE sobre o estado 

nutricional de crianças de 1ª a 8ª séries com carência e distúrbio nutricionais. 

3.4.1. Análise Descritiva dos Dados 

A seguir na Tabela 2 são apresentadas as estatísticas descritivas apenas para as 

variáveis que obtiveram balanceamento na estimação do Propensity Score. Ou seja, para a 

estimação do Propensity Score propôs-se utilizar além de variáveis do aluno, aquelas 

atreladas à escola e ao município onde o estabelecimento de ensino se localiza. No 

entanto, após várias tentativas de inclusão dessas variáveis, apenas ficaram no modelo 

aquelas relacionadas ao aluno, mais especificamente, relacionadas com a forma, local e 

freqüência de ingestão dos alimentos. A exclusão das variáveis mencionadas foi devida a 

não adequação dos dados a uma das duas suposições importantes na abordagem de 

Propensity Score segundo Rosenbaum e Rubin (1983), nominalmente: 

i) Balanceamento das variáveis pré-tratamento dado o Propensity Score. Na prática 

calcula-se a probabilidade de participação no programa, e o sucesso do pareamento, vai 

depender do conjunto de dados satisfazer essa suposição. Se a suposição for satisfeita, para 

as unidades de controle e de tratamento que possuem o mesmo Propensity Score a 

distribuição de X (características relevantes) é idêntica. 

ii) A variável resposta é independente da variável de seleção, condicional ao 

Propensity Score34. Ou seja, indivíduos com características semelhantes têm a mesma 

                                                
34 Rousenbaum e Rubin (1983) chamaram a essa suposição de ignorability hypothesis. 
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probabilidade de participar do PNAE. Sendo assim, é necessário então que essas 

suposições sejam atendidas, de forma que as diferenças dos resultados entre os grupos de 

controle e os grupos participantes possam ser atribuídas apenas ao benefício fornecido 

pelo Programa. 

Em relação às variáveis que obedeceram às duas suposições mencionadas é 

possível verificar através desses dados, inicialmente que os alunos de 1ª a 8ª séries do 

ensino fundamental, cerca de 10% dos casos apresentam algum tipo de desequilíbrio entre 

o consumo de nutrientes e o gasto energético dos mesmos pelo organismo, e esse 

desequilíbrio é maior entre os alunos que não consomem a merenda para todas as 

classificações de estado nutricional, com a exceção das crianças que apresentam risco de 

sobrepeso. 

 

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas para o grupo de interesse (recebe 
merenda) e para o grupo de controle (não recebe merenda)  

Variáveis Recebe Não recebe 

Risco Nutricional (RN) 0,075 0,059 
 0,264 0,236 
Risco de altura baixa para a idade (AIB) 0,091 0,075 
 0,287 0,263 
Subnutrido (SUB)1 0,061 0,054 
 0,239 0,226 
Risco de Sobrepeso (RSO) 0,061 0,058 
 0,240 0,234 
Altura elevada para a idade (AIE) 0,044 0,043 
 0,206 0,203 
Sobrepeso (SOB) 0,181 0,205 
 0,385 0,404 
Gênero (Masculino=1) 0,429 0,517 
 0,495 0,500 
Come ou bebe algo antes de vir à escola 0,832 0,840 
 0,374 0,367 
Consome todas as refeições oferecidas na escola 0,042 0,000 
 0,200 0,000 
Vai por conta da merenda 0,085 0,000 
 0,279 0,000 
Compra alimento na cantina/lanchonete na escola ou fora dela 0,603 0,731 
 0,489 0,443 
Número de refeições ingeridos fora da escola 4,145 4,277 
 0,855 0,788 

 
Percebe-se também que a maioria dos alunos é do sexo masculino no caso daqueles 

que não ingerem a merenda e feminino no caso contrário. Em ambos os casos percebe-se 
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que mais de 80% dos alunos ingere algum tipo de bebida e/ou comida antes de ir à escola. 

Sendo que o grupo de participantes é composto por 8,5% de alunos que vão à escola 

apenas por conta da merenda. 

Cabe salientar também que em média os alunos que não recebem a merenda são os 

que mais compram alimentos na cantina/lanchonete na escola ou fora dela e fazem maior 

número de refeições fora da escola.  

3.4.2. Análise das Regressões 

O estudo começa apresentando alguns resultados para o modelo Logit, que 

corresponde ao primeiro estágio no procedimento dos estimadores via Propensity Score. 

Foi utilizada na estimação a função Pscore de Becker e Ichino (2002) para o programa 

computacional Stata 9.1.  

 

Tabela 3 - Estimativa da equação de participação do programa PNAE. 
Variável independente: Recebe Merenda Diariamente. Modelo Logit.  

Variáveis Logit 
Come todas as refeições oferecidas na escola 5,464* 
  (5,46) 
Comeu ou bebeu algo antes de vir à escola 0,038 
  (0,9) 
Vai por conta da merenda 1,637* 
  (15,38) 
Compra alimentos cantina/lanchonete ou outro lugar na escola -0,546* 
  (-16,19) 
Número de refeições fora escola -0,144* 
  (-7,35) 
Intercepto 1,802* 
  (20,16) 
Número de Observações 21973 
Pseudo R2 0,045 
Nota: Estatística z em parênteses. * corresponde a estatística z significante a 99% de confiança. 

 

Nas estimativas das equações de participação utilizando a variável “Recebe 

merenda diariamente”, apresentados anteriormente na Tabela 3, a maioria dos coeficientes 

é significante e apresenta o efeito esperado. Crianças que vão à escola por conta da 

merenda apresentam maior probabilidade de consumirem a merenda. Alunos que 

compram alimentos na cantina/lanchonete e aqueles que ingerem maior número de 

refeições fora da escola apresentam menor probabilidade de ingerirem a merenda 

oferecida na escola. 
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Anterior a qualquer análise de impacto do PNAE sobre o estado nutricional dos 

alunos é importante salientar que melhorar a situação nutricional dos que recebem a 

merenda e que se encontrem nas condições de carência e distúrbio nutricionais significa 

impactar negativamente a variável resposta (desequilíbrio nutricional, nomeadamente BPI, 

RSO, ABI, AEI, BP e SOB). 

A análise do segundo estágio da estimação do impacto do PNAE encontra-se na 

Tabela 4, onde são apresentados os resultados para as seguintes variáveis nutricionais, 

Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal. Dessas três variáveis 

surgem seis medidas de estado nutricional. Do índice Peso-por-Idade surgem duas 

medidas, nomeadamente criança com Peso Baixo para a Idade (BPI) e criança com Risco 

de Sobrepeso (RSO) que estão nas colunas (2) e (5), respectivamente.  

 

Tabela 4 - Impacto do PNAE sobre o Estado Nutricional de Crianças em Estado Nutricional Considerado 
Abaixo e Acima do Adequado. Variável de Impacto: Recebe Merenda  

Itens 

Baixo 
Peso a 
Idade – 

BPI 

Altura 
Baixa para 
a Idade - 

AIB 

Baixo 
Peso - BP 

Risco de 
Sobrepeso - 

RSO 

Altura Elevada 
para a Idade - 

AIE 

Sobrepeso - 
SOB 

Diferença entre Médias -0,016 -0,158 -0,081 -0,003 -0,001 -0,024 
Erro Padrão (0,004) (0,004) (0,007) (0,004)  (0,003)  (0,006) 
Estatística t 10,42 10,21 10,93 11,56 11,39 11,68 
N Tratamento 16012 16012 16012 16012 16012 16012 
N Controle 6098 6098 6098 6098 6098 6098 
Matching a partir do vizinho mais próximo -0,062 -0,064 -0,067 -0,07 -0,072 -0,067 
Erro Padrão (0,016) (0,016) (0,016)  (0,015) (0,016) (0,015)  
Estatística t -3,958 -4,098 -4,276 -4,548 -4,592 -4,441 
N Tratamento 16012 16012 16012 16012 16012 16012 
N Controle 6098 6098 6098 6098 6098 6098 
Matching a partir de estratos -0,077 -0,077 -0,082 -0,086 -0,087 -0,084 
Erro Padrão (0,010) (0,011) (0,013) (0,011) (0,011) (0,010) 
Estatística t -7,424 -7,105 -6,383 -7,832 -8,28 -8,371 
N Tratamento 15926 15926 15926 15926 15926 15926 
N Controle 6047 6047 6047 6047 6047 6047 
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Assim, como no caso do risco nutricional quanto do caso do risco de sobrepeso, 

quando se avalia o impacto do PNAE pela técnica de diferença entre médias sem controle 

para as características relevantes, os resultados sugerem que existe uma diferença entre os 

ganhos do grupo de controle e o de tratamento. Percebe-se que esse resultado é robusto a 

inclusão de variáveis relevantes, sugerindo que a diferença de ganho não é apenas 

resultado das características dos indivíduos. Esse resultado é encontrado primeiramente 

utilizando a técnica do matching a partir do vizinho mais próximo e reforçado também 

pela técnica do matching a partir de estratos. Ou seja, há um registro de melhora 

nutricional das crianças que recebem a merenda em cerca de 6,2% no caso de crianças 

subnutridas e 6,7% no caso das crianças com estado nutricional considerado acima do 

adequado. 

Dos índices Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal surgem outras quatro 

medidas, nomeadamente Altura Baixa para a Idade (ABI) e Altura Elevada para a Idade 

(AEI) para o primeiro caso e Baixo Peso (BP) e Sobrepeso (SOB), para o último. A 

exemplo do que acontece no caso da primeira medida Peso-por-Idade, os resultados 

sugerem haver impacto diferenciado do programa PNAE em favor das crianças que 

ingerem a merenda, quando aplicada a técnica de diferença entre médias sem controle . 

Percebe-se ainda que, a partir do momento que são levadas em consideração o conjunto de 

características relevantes, as diferenças de impacto do PNAE sobre o nível nutricional dos 

beneficiários e não beneficiários são estatisticamente significantes e apontam na direção 

de melhoria das condições nutricionais dos alunos beneficiários nas duas situações de 

classificação de estado nutricional, carência e distúrbio, seguindo as definições 

apresentadas anteriormente.  

Verifica-se ainda, de forma geral que, o uso do matching a partir de estratos 

melhora ligeiramente o impacto em termos médios do PNAE sobre o estado nutricional 

das crianças em 8,2% em contraposição a 6,7% do primeiro caso. No caso das crianças 

subnutridas, o impacto médio das duas técnicas de pareamento é de 7,2%, ou seja, os 

alunos sofrem melhoras nos seus pesos e alturas em relação às suas respectivas idades, o 

que pode sugerir de alguma forma, que a merenda vem atuando como suplementação 

alimentar no período que o aluno passa na escola. A melhora também é constatada em 

relação às crianças com distúrbio nutricional, o que pode sugerir que outro objetivo da 

merenda esteja sendo atendido, ou seja, o de contribuir para a re-educação alimentar dos 

alunos de escolas públicas brasileiras.  
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Assim, programas e políticas públicas de combate a desequilíbrios nutricionais no 

Brasil podem ter efeitos sobre a saúde tanto pela contribuição para a melhoria do estado 

das crianças com carência nutricional como também para a formação de hábitos 

alimentares saudáveis. 

3.5. Conclusões 

Neste capítulo foi mensurado o impacto de Programas do PNAE sobre o estado 

nutricional dos alunos. A estratégia empírica utilizada foi a técnica de Propensity Score. 

Esta abordagem é adequada nas análises de impacto de programas sociais e treinamento, 

cuja seleção de beneficiários é realizada não aleatoriamente. O método se propõe a reduzir 

o viés de seleção na mensuração de efeitos sobre os indivíduos que participam desse tipo 

de programa. 

Os resultados apontam na direção de existência de impacto diferenciado do 

programa PNAE sobre o estado nutricional das crianças pertencentes ao grupo de controle 

e ao grupo de tratamento. Para as crianças que responderam que recebem a merenda e que 

estão com carência ou distúrbio nutricional, o PNAE contribuiu para a melhoria dos 

desequilíbrios nutricionais registrados. Sendo assim, as duas conclusões que se pode tirar a 

partir da análise feita é de que em pelo menos dois itens o PNAE tem alcançado as suas 

metas, designadamente o de contribuir, por um lado, para a suplementação alimentar do 

aluno pelo período que passa no estabelecimento de ensino e por outro lado, para a re-

educação alimentar dos alunos do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país. 

Então o estado nutricional do aluno melhora com o acesso a alimentação escolar, 

tanto pela melhoria de estados de carência nutricional, quanto pela reeducação que parece 

estar ocorrendo no caso das crianças com distúrbio nutricional. Pode-se, portanto, diante 

disso, inferir, mesmo que de forma indireta que esse processo de melhoria possa também 

se estender ao desempenho do aluno na escola tendo como medida de desempenho, a 

defasagem idade-série.  
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Capítulo 4 

 

Carência e Distúrbio Nutricionais e a Defasagem Idade-Série dos Alunos  

 

4.1. Introdução 

Pesquisas acadêmicas mostram que há uma correlação positiva entre nutrição e 

desempenho acadêmico das crianças. Contudo, é o melhor desempenho das crianças bem 

nutridas explicado pelo aumento da produtividade devido a maiores taxas de ferro e outros 

nutrientes, ou este melhor desempenho é devido à melhor condição social dos pais? Ou 

seja, será que a nutrição tem um impacto de primeira ordem sobre aprendizado ou será que 

a correlação positiva dessas duas variáveis é causada por outros fatores, como a maior 

educação ou renda dos pais de crianças mais bem nutridas?  

Pode ser, por exemplo, que a subnutrição das crianças esteja negativamente 

correlacionada com a renda dos pais e que tal condição tenha um efeito mais forte sobre a 

defasagem escolar do que a carência de ferro e outros nutrientes em relação às 

necessidades nutricionais. Assim, a simples correlação positiva entre nutrição e defasagem 

escolar pode esconder um efeito espúrio da condição econômica dos pais sobre o 

desempenho acadêmico dos filhos. Por isso, a necessidade da inclusão de variáveis 

independentes que descrevam o nível social e econômico dos pais, as condições das 

escolas e o nível de desenvolvimento dos municípios envolvidos. Desta forma, quando 

controlamos para os efeitos dessas outras variáveis isolamos os efeitos das variáveis 

nutricionais sobre a defasagem escolar. 

Por outro lado, diante de evidências de que a má-nutrição também pode ser 

resultado da inadequada ingestão de alimentos, cabe considerar também nessa mesma 

investigação o impacto distúrbio nutricional sobre a defasagem idade-série.  

A obesidade que era uma doença muito presente em países desenvolvidos, hoje, ela 

tem se tornado problema de saúde pública também nos países menos desenvolvidos, sendo 

as maiores incidências registradas em crianças. A preocupação maior, segundo Lamounier 

e Abrantes (2003)35 é que cerca de 40% a 80% de crianças obesas aos sete anos tornam-se 

adultos obesos. Os maus hábitos alimentares e o sedentarismo explicam grande parte dessa 

transição nutricional.  

                                                
35 Esse estudo faz uma boa revisão sobre estudos relacionados a prevalência da obesidade e sobrepeso no 
Brasil. 
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A questão da associação da obesidade com a inteligência aparece em alguns 

estudos que procuram uma possível explicação para o melhor desempenho dos eutróficos 

nos testes de inteligência comparativamente aos obesos. Apesar de alguns estudos terem 

encontrado esse resultado, o trabalho de Canning e Mayer (1967) que investigou a 

influência da obesidade sobre o desempenho de alunos do ensino médio, a partir da 

aplicação de alguns testes de quociente de inteligência, verificou que não existe nenhuma 

correlação entre obesidade e testes de quociente de inteligência. Segundo esses autores, a 

obesidade não parece ter influência sobre a performance do aluno do ensino médio. 

Por outro lado, o estudo de Campos et al. (1994) encontrou evidências, através da 

Escala de Inteligência Wechsler que apontam na direção de correlação negativa entre 

obesidade e inteligência. Ao comparar crianças obesas de 8 a 14 anos com outras 

eutróficas, controlando pelos fatores como a faixa etária, série escolar e condições 

socioeconômicas, chegaram à conclusão que crianças eutróficas revelam maior amplitude 

de interesse e capacidade de adaptação social, melhor velocidade e destreza, aspectos 

importantes para o aproveitamento escolar. 

Para tanto, o presente capítulo encontra-se dividido de forma a avaliar o impacto da 

carência e do distúrbio nutricional sobre a defasagem idade-série. Ou seja, esse capítulo 

encontram-se subdividido em outras quatro seções, onde são apresentados os modelos a 

serem estimados, a implementação empírica dos mesmos, a análise descritiva dos dados e 

os resultados das estimações, respectivamente. 

4.2. Impacto da Carência e do Distúrbio Nutricionais Sobre a Defasagem Idade-Série 

de Alunos  

Anterior a qualquer investigação cabe salientar que a defasagem idade-série pode 

ser resultado de três fenômenos, especificamente a entrada tardia na escola, repetência ou 

abandono precoce com posterior reingresso no sistema educacional36. Esses problemas são 

típicos de países onde a educação é organizada em séries. Algumas alternativas de solução 

são adotadas no Brasil, designadamente o regime de organização alternativo de ensino 

seriado (também denominadas de promoção automática, progressão continuada, avaliação 

por ciclos, etapas ou fase entre outras) e as classes de aceleração. No entanto, a defasagem 

idade-série no país, apesar das melhorias alcançadas, continua sendo preocupante. 

                                                
36 Teixeira e Freitas (1947), Schiefelbein (1975), Klein e Ribeiro (1991) e Schiefelbein e Wolf (1993) são 
exemplos de trabalhos realizados na área. 
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Para estimar o impacto do PNAE sobre a defasagem idade-série do aluno propõe-

se como variável dependente a “Defasagem Idade-Série (DEF_IS)” que corresponde ao 

número de anos acima da idade adequada a cada série de ensino. Especificamente, defini-

se a defasagem idade-série como sendo a idade do aluno subtraída a série que o aluno se 

encontra mais seis anos que é a idade anterior à entrada do aluno na escola. A variável 

série toma valores inteiros positivos, sendo o valor “1” correspondente à primeira série do 

ensino fundamental e assim sucessivamente, até a última série do ensino fundamental. 

Um ponto metodológico importante, que deve ser explicado, é que a variável 

dependente, “Defasagem Idade-Série”, é uma variável de contagem, onde os valores 

assumidos em uma regressão possuem significados por eles mesmos, já que, os valores 

observados representam a quantidade de vezes em que o evento foi observado. Neste caso, 

como mostra Wooldridge (2002), o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

simples não parece ser apropriado, já que o valor esperado condicional pode produzir 

valores negativos.  

Diante do fato de que a variável dependente é de contagem alguns métodos são 

sugeridos pela literatura. A distribuição de Poisson é muito utilizada para descrever tais 

dados, porém com certa limitação. A restrição quanto ao uso desse modelo recai sobre a 

hipótese de igualdade entre a média e a variância. Essa característica figura-se como um 

limitador, na medida em que se constata que geralmente, as variáveis reais apresentam 

variância maior do que a média amostral. Quando essa informação, referente à 

variabilidade dos dados não é levada em consideração, ocorre o fato conhecido como 

“over-dispersion”, o que pode causar problemas como a subestimação do erro padrão dos 

estimadores e p-value menores do que deveriam. 

Quando se leva em consideração a “over-dispersion”, ou seja, assume-se a 

diferenciação entre a média e a variância tem-se como resultado o modelo conhecido por 

distribuição binomial negativa. Os testes de Cameron e Trivedi (1986) rejeitaram, para 

todas as regressões, a hipótese nula de ausência de “over-dispersion”. Por isso, a regressão 

Binomial Negativa é mais robusta para casos de “over-dispersion”.  Sendo assim, este será 

o método adotado nesta investigação. 

4.2.1. Modelo Econométrico 

Para captar a carência e o distúrbio nutricional nos alunos são usadas as seguintes 

medidas de estado nutricional como proxy’s: Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de 

Massa Corporal. Sendo assim, as crianças apresentarão carência nutricional quando o 
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Peso-por-Idade e a Altura-por-Idade forem memores ao percentil 3 e quando o IMC for 

menor ao percentil 5 e as crianças apresentarão distúrbio nutricional quando o Peso-por-

Idade e a Altura-por-Idade forem maiores ou iguais ao percentil 97 e quando o IMC for 

maior ou igual ao percentil 85. 

Para obter o efeito da subnutrição/desnutrição e do sobrepeso sobre a defasagem 

idade-série são usados os modelos descritos a seguir, onde Xi  é o vetor linha de 

características do estudante i, Ei  é o vetor linha de características da escola do estudante i 

e Mi é o vetor linha de características do município onde está localizada a escola. A 

definição e as unidades de medida das variáveis utilizadas neste estudo estão descritas na 

subseção seguinte. As estimações são representadas por: 

 

 (8) iiiiiii MEXRSOBPIISDEF   '''_ . 

(9) iiiiiii MEXAEIABIISDEF   '''_ . 

(10) iiiiiii MEXSOBBPISDEF   '''_  

 

Onde iBPI  é Peso Baixo para a Idade, iRSO  é o Risco de Sobrepeso, iABI é 

Altura Baixa para a Idade, iAEI  é Altura Elevada para a Idade, iBP  é a variável Baixo 

Peso e iSOB  é Sobrepeso. E  e,,,, são parâmetros a serem estimados e i  é o 

erro aleatório. 

Nesta subseção é avaliado o impacto do PNAE sobre a defasagem idade-série de 

alunos com estado nutricional considerado abaixo e acima do adequado. São usadas as 

classificações do SISVAN para cada um desses estados nutricionais.  

4.2.2. Implementação Empírica 

A presente subseção encontra-se subdividida em duas partes. Num primeiro 

momento faz-se a descrição dos dados e suas fontes e no momento seguinte apresenta-se 

uma exposição dos sinais esperados das variáveis propostas para avaliar o impacto do 

PNAE sobre a defasagem idade-série de alunos que apresentam desequilíbrio nutricional 

(carência e distúrbio nutricionais). 
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4.2.2.1. Base de Dados 

A base de informação usada na pesquisa foi criada a partir de um conjunto de 

dados provenientes de algumas fontes. As fontes de dados usadas são, a exemplo do que 

acontece nos demais capítulos, Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA. 

Das duas últimas fontes foram obtidas informações referentes aos municípios, 

como renda média, percentual de domicílios com água encanada, percentual de indigentes 

e o Índice de Desenvolvimento Humano Educacional – IDHE. Esses dados são utilizados 

para controlar a influência de variáveis municipais sobre a defasagem idade-série do 

aluno. 

A pesquisa da Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN foi utilizada como 

fonte de características do aluno e da escola onde ele estuda. Do aluno além das 

características pessoais, variáveis de estado nutricional também são extraídos. As variáveis 

ligadas aos alunos que são utilizadas são idade, gênero, se a criança trabalha e se esta é 

beneficiária de algum programa social. A variável “Gênero” é uma variável dummy que 

assume o valor “1” se o aluno é do gênero masculino e “0” em caso contrário. A variável 

“Trabalha” é também uma variável binária que assume o valor “1” no caso do aluno 

trabalhar e “0” em caso contrário. Essa variável resulta do seguinte questionamento feito 

ao aluno “Você trabalha antes de vir ou depois de sair da escola?” do instrumento de 

coleta “D – Aceitação da Alimentação Escolar”. 

Como o objetivo dessa subseção é estimar os efeitos do PNAE sobre a defasagem 

idade-série dos alunos que apresentam desequilíbrio nutricional, informações sobre o nível 

nutricional do aluno são primordiais à equação de estimação. Sendo assim, para medir tais 

estados nutricionais são utilizadas três medidas para efeitos comparativos. As três medidas 

de estado nutricional são Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal. 

Para todas essas medidas são realizadas estimações para as crianças com carência e 

distúrbio nutricionais já definidas.  

No que dizem respeito às medidas Peso-por-Idade e Altura-por-Idade, será 

considerada a criança com Peso Baixo para a Idade ( iBPI ), Risco de Sobrepeso, Altura 

Baixa para a Idade ( iABI ) e Altura Elevada para a Idade. No caso do Índice de Massa 

Corporal, a criança apresentará carência nutricional quando este índice estiver abaixo do 

percentil 5 e maior ou igual ao percentil 85 no caso do distúrbio nutricional. Essas 
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informações são computadas em uma série de seis dummies que assumem valor “1” no 

caso da criança pertencer a qualquer uma das especificações descritas acima e “0” em caso 

contrário. 

A variável defasagem idade-série (DEF_IS), por outro lado, corresponde ao 

número de anos acima da idade adequada na escola. Especificamente, definiu-se a 

defasagem idade-série como: DEF_IS=idade-(série+6). Onde a variável série toma valores 

inteiros positivos, sendo o valor “1” correspondente à primeira série do ensino 

fundamental e assim sucessivamente, até a última série. A regressão também contará com 

a idade e idade ao quadrado do aluno. Note que há bastante variabilidade nos dados com 

alunos relativamente mais velhos com uma lata defasagem idade-série e outros sem 

nenhuma defasagem.  

No que diz respeito à escola foram usadas dummies que identificam o tipo de 

vinculação da mesma, ou seja, se esta é Estadual, Municipal ou Filantrópica. Foi utilizada 

uma dummy de localização geográfica, ou seja, foi atribuído valor “1” às escolas que são 

do meio urbano e “0” às que se situam no meio rural.  

Ainda foram utilizados como controles dummies que identificam se a escola atende 

ou não a comunidades específicas como grupos indígenas, quilombolas ou assentamentos. 

Dummies que retratem a condição sanitária da escola também são utilizados como 

controle. Para tal são usadas as dummies “Escola tem rede de esgoto” e a “Escola é 

dedetizada” que assumem valor “1” no caso afirmativo e “0” em caso negativo.  

Algumas informações para efeito de controle foram usadas, nomeadamente 

variáveis ligadas ao preparo do alimento no estabelecimento de ensino que aluno 

freqüenta. Foram criadas dummies “Escola produz alimento” e “Nutricionista prepara a 

merenda” que assumiram valor “1” em caso afirmativo e “0” em caso contrário. 

As informações disponíveis no banco de dados após seleção por essas 

características são em média de aproximadamente 20.000 alunos de escolas públicas do 

Brasil escolhidas por sorteio. A unidade geográfica de análise é o Brasil, que se justifica 

pela abrangência dos dados a escolas públicas de ensino fundamental do país como um 

todo.  

4.2.2.2. Previsões à Respeito dos Sinais dos Coeficientes Esperados 

Essa subseção descreve os sinais dos coeficientes esperados das variáveis 

independentes que retratam o nível social e econômico dos pais, as condições das escolas e 

o nível de desenvolvimento dos municípios que são usados nas estimações. 
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Começando pelas características do aluno é intuitivo supor que crianças que 

trabalham antes ou após a escola tenham menos tempo para se dedicarem aos estudos, e 

por conseqüência, apresentem pior desempenho acadêmico. Portanto, espera-se que a 

relação entre a variável dummy “Trabalha” e a dependente seja positiva, ou seja, quanto 

mais tempo ele se dedicar ao trabalho menos tempo para estudar, pior desempenho 

escolar, e, por conseguinte, maior defasagem idade-série. Por outro lado, a criança trabalha 

já porque apresenta defasagem idade-série. Apesar disso, manter-se-á essa variável da 

investigação por apresentar baixa correlação com a defasagem idade-série (0,1597). 

Para controlar possíveis diferenças em relação ao gênero foi incluída a variável 

gênero. Espera-se que o impacto dessa variável seja negativo, ou seja, que crianças do 

gênero masculino tenham um pior desempenho em relação ao gênero feminino, já que a 

maioria dos estudos mostra que, as mulheres jovens apresentam resultados educacionais 

superiores aos dos homens, tanto no Brasil (Bonamino, Coscarelli e Franco, 2002) quanto 

no cenário internacional37 (PISA 2006). 

Em relação às variáveis “Estudante traz lanche de casa” e “Estudante compra 

lanche” a priori não é possível determinar o sinal delas. Por um lado, pode-se esperar que 

a relação das mesmas com a defasagem idade-série seja inversa com base na hipótese de 

que essas crianças pertençam a famílias com maior estabilidade financeira e que esta seja 

refletida em outros âmbitos familiares. Maior coesão familiar pode implicar em melhor 

desempenho acadêmico e menor defasagem idade-série. Por outro lado, não é 

suficientemente certo que maior estabilidade financeira resulte em melhores indicadores 

de desempenho escolar, e, por conseguinte, menor nível de defasagem idade-série. 

Em relação às variáveis “Vai por conta da merenda” e “Beneficiário de programa 

social” espera-se que tenham relação direta com a defasagem idade-série. Partindo-se do 

princípio de que crianças com tais características pertençam a famílias com maior 

vulnerabilidade social parece aceitável supor que essas crianças apresentem piores níveis 

de desempenho escolar e dessa forma maior índice de defasagem idade-série. 

A defasagem idade-série ainda pode sofrer influência de características da unidade 

de ensino onde o aluno estuda. Para tanto, foram incorporadas às estimações dummies 

ligadas ao tipo de vinculação e a localização da escola. As instituições de ensino 

investigadas ou eram filantrópicas, ou estaduais ou ainda municipais. Em termos de 

                                                
37 Para maiores informações acessar os resultados da aplicação da PISA: 
www.inep.gov.br/download/internacional/pisa/aplicacao_pisa2006.pdf. 
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localização foram pesquisadas escolas tanto do meio urbano quanto do meio rural. Nesse 

caso também foi criada uma dummy que assume o valor “1”, caso a escola se localize na 

área urbana e “0”em caso contrário. Essa variável tenta captar os diferenciais urbano/rural 

da qualidade da escola sobre o desempenho do aluno. Além dessas informações foram 

adicionadas às estimações algumas dummies “Escola tem e-mail”, “Atende comunidade 

específica”, “Escola tem rede de esgoto”, “Escola é dedetizada”, “Escola produz 

alimentos” e “Nutricionista prepara a merenda” para efeito de controle.  

Nos estudos sobre a relação entre a qualidade da escola e o desempenho escolar, 

encontra-se uma grande diversidade de resultados. De modo geral, apesar do impacto da 

escola ser de relevância pequena especialmente quando comparada à parcela explicada 

pelo background familiar, o trabalho de Barros et al. (2001) demonstra que fatores 

relacionados à escola e à comunidade também são relevantes para o resultado educacional.  

Além dos aspectos mencionados, variáveis municipais também foram incluídas no 

exame empírico. Além da dummy regional, englobando as cinco regiões geográficas, 

variáveis de renda e vulnerabilidade social também foram incluídos nessa avaliação. A 

renda per capita dos municípios foi utilizada para isolar o efeito da riqueza sobre a 

defasagem idade-série. É possível até, que haja uma relação de endogeneidade entre a 

renda per capita e a defasagem idade-série, já que o tipo de escola e a qualidade do ensino 

que é praticado dependem muito do nível de riqueza do próprio município. Então é 

intuitivo supor também que a qualidade de ensino e o nível de aproveitamento escolar 

determinem um maior nível de riqueza. Não só é intuitivo como diversos estudos têm 

discutido a importância do capital humano para o crescimento econômico. A teoria de 

capital humano introduzida por Mincer e popularizada por Schultz e Becker ressaltavam a 

importância do capital humano para o crescimento econômico. A idéia fundamental era de 

que o trabalho não representava apenas um fator de produção, mas sim um capital e este 

era mais produtivo quanto mais qualificado fosse. 

Nesse mesmo intuito de controlar efeitos municipais foram usados os indicadores 

“percentual de indigentes” e “mais de 50% da renda proveniente de transferências 

governamentais” para isolar os efeitos da vulnerabilidade social, já que a pobreza do 

município influi sobre a vida do indivíduo em vários âmbitos. Geralmente, os alunos de 

estratos sociais mais baixos apresentam proficiência mais baixa e por conseqüência, maior 

nível de defasagem idade-série. 

Três controles adicionais foram feitas com a inclusão das variáveis Índice de 

Desenvolvimento Humano Educacional – IDHE e taxa de alfabetização para controlar o 
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seu efeito sobre o nível de desenvolvimento da educação do município. É factível nesse 

exame que haja uma relação de endogeneidade entre o IDHE e a defasagem idade-série 

dos alunos, por conta dos componentes da primeira variável. Ou seja, parte da defasagem 

idade-série ocorre por conta da evasão e a posterior volta do aluno à instituição de ensino e 

um dos componentes do IDHE é a taxa bruta de freqüência que parece ter uma relação de 

mutualidade com a primeira variável. 

4.2.3. Análise de Resultados 

A seguir são apresentados a análise descritiva dos dados e os resultados das 

regressões de avaliação de impacto do PNAE sobre a defasagem idade-série para crianças 

que apresentam desequilíbrio nutricional (carência e distúrbio). 

4.2.3.1. Análise Descritiva dos Dados 

A Tabela 5 contém as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nesta 

subseção. É possível observar que o estudante típico tem 11 anos, está na quarta série do 

ensino fundamental, é na sua maioria é do sexo feminino e apresenta aproximadamente 

um ano de defasagem idade-série.  

Percebe-se também que os alunos de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental, 

apresentam Peso Baixo para a Idade em 7% dos casos, Risco de Sobrepeso em 9%, Altura 

Baixa para a Idade em 6% e Altura Elevada para a Idade em 4%. Além disso, 6% dos 

alunos apresentam IMC abaixo do percentil 5 (Baixo Peso) e 19% apresentam IMC acima 

do percentil 85 (Sobrepeso). Ademais 8% dos alunos vão à escola por conta da merenda, 

28% são beneficiários de algum programa social (ex: Bolsa Família, PETI, etc.) e 15% do 

total da amostra trabalha. Em termos médios, estes declaram que realizam cerca de quatro 

refeições fora do horário da escola. 

Quanto às escolas, a maioria delas é de vinculação municipal, 84% ficam no meio 

urbano. Em termos de envolvimento da escola com a preparação da merenda escolar, cerca 

de 46% desenvolve alguma atividade pedagógica e aproximadamente 79% possuem 

merendeiras treinadas. 

Os municípios têm renda per capita de aproximadamente R$ 251,00 e em termos 

médios aproximadamente 12,4% desses têm mais de 50% da renda proveniente de 

transferências governamentais. Em média, aproximadamente 20% da população é 

indigente. No que dizem respeito às variáveis educacionais percebe-se que o IDH – 

Educação médio é de 0,83 e aproximadamente 84% da população é alfabetizada. 
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Tabela 5 – Estatísticas Descritivas 
Varáveis N. 

obs. Média Desvio 
Padrão Min. Max. 

Defasagem idade-série 21628 0,96 1,45 0 12 
Idade 21960 11,09 2,79 6 20 
Idade ao quadrado 21960 130,71 63,90 36 400 
Série 21888 4,34 2,25 1 8 
Peso Baixo para a Idade (PBI) 22110 0,07 0,26 0 1 
Risco de sobrepeso (RSO) 22110 0,06 0,24 0 1 
Altura Baixa para a Idade (ABI) 22110 0,09 0,28 0 1 
Altura Elevada para a Idade (AEI) 22110 0,04 0,21 0 1 
Baixo Peso (BP) 22110 0,06 0,24 0 1 
Sobrepeso (SOB) 22110 0,19 0,39 0 1 
Gênero (Masculino=1) 22107 0,49 0,50 0 1 
Beneficiário de programa Social 22110 0,28 0,45 0 1 
Come merenda diariamente 22110 0,72 0,45 0 1 
Traz lanche 22110 0,29 0,45 0 1 
Número de refeições for a da escola 21973 4,18 0,84 0 5 
Vai por conta da merenda 16072 0,08 0,28 0 1 
Trabalha 22110 0,15 0,36 0 1 
D_Vinculação Estadual 22110 0,47 0,50 0 1 
D_Vinculação Municipal 22110 0,53 0,50 0 1 
D_Vinculação Filantrópica 22110 0,00 0,03 0 1 
Urbana 22110 0,84 0,37 0 1 
Escola tem e-mail 22110 0,33 0,47 0 1 
Escola possui energia elétrica 22110 0,98 0,15 0 1 
Atividade pegagócica relacionada com merenda 22110 0,46 0,50 0 1 
Merendeiras treinadas 22110 0,79 0,41 0 1 
D_Norte 22110 0,24 0,43 0 1 
D_Nordeste 22110 0,33 0,47 0 1 
D_Sudeste 22110 0,15 0,35 0 1 
D_Sul 22110 0,15 0,35 0 1 
D_Centro-Oeste 22110 0,11 0,32 0 1 
IDH – Municipal 18482 0,74 0,08 0,494 0,919 
IDH – Educação 18482 0,83 0,09 0,472 0,975 
Taxa de alfabetização 18482 83,60 11,68 47,22 99,09 
Percentual de indigentes 18482 19,55 14,88 0,95 71,76 
Mais de 50% da renda proveniente de transferências 
governamentais 18482 12,40 5,30 1,59 35,33 
Renda per capita 18482 250,88 153,09 42,16 834 

 

4.2.3.2. Análise das Regressões  

A Tabela 6 abaixo contém os resultados das estimações. Como os coeficientes 

estimados da Regressão Binomial Negativa não correspondem aos efeitos marginais, a 

mesma, para facilitar a análise, já reporta os efeitos marginais de cada variável sobre a 

defasagem idade-série e não os parâmetros estimados da regressão. As estimações foram 

realizadas em dois estágios, um para as variáveis relacionadas diretamente à criança, outro 
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onde são adicionados ao primeiro conjunto de variáveis outras ligadas à unidade de ensino 

e de cunho municipal. 

As duas colunas iniciais apresentam a estimação para o índice Peso-por-Idade, as 

duas seguintes para o índice Altura-por-Idade e as duas finais para o Índice de Massa 

Corporal. As colunas (1), (3), (5) contém as regressões onde controla-se a defasagem 

idade-série por variáveis ligadas ao aluno. E as demais colunas contém os resultados onde 

aos primeiros casos adicionam-se variáveis de ordem escolar e municipal.  

Percebe-se primeiramente que não há uma relação linear entre idade e a defasagem 

idade-série. Pode haver casos de crianças mais velhas sem defasagem escolar e crianças 

mais novas com defasagem escolar. A idade ao quadrado captura efeitos não lineares da 

idade sobre a defasagem escolar. E esse comportamento é verificado para todas as 

variáveis nutricionais testadas. 

Verifica-se também a estabilidade do coeficiente e significância estatística da 

variável “Peso Baixo para a Idade” na duas regressões (99 por cento de nível de 

confiança). Observa-se que crianças com Peso Baixo para a Idade Coeteris Paribus, têm 

uma defasagem idade-série de aproximadamente 0,29 de um ano (3,5 meses) a mais do 

que estudantes que não estejam com nessas condições. Resultados semelhantes aos obtidos 

no casos das variáveis Altura-por-Idade e IMC. 

Outro resultado importante e robusto tanto à inclusão de variáveis escolares e 

municipais, quanto às mudanças na variável nutricional é o fato de alunos com algum 

distúrbio nutricional apresentar menor nível de defasagem idade-série. Esse resultado 

contrapõe aos obtidos por Campos et al. (1994) e Alves et al. (2007) que viram que 

crianças com risco de sobrepeso podiam até não ter rendimento abaixo dos seus pares 

(estado nutricional considerado normal, eutróficos), mas tinham menor probabilidade de 

estarem acima da média. 

Constata-se ainda das informações da mesma coluna que os alunos apresentam 

maior defasagem idade-série do que as alunas, em média aproximadamente 1,6 meses 

além das alunas, corroborando os resultados do PISA(2006).  
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Tabela 6 - Regressão Binomial Negativa. Variável dependente: Defasagem idade-série. Efeitos Marginais. Estado nutricional 
medido pelos índices: Peso-por-Idade (Peso Baixo para a Idade e Risco de Sobrepeso), Altura-por-Idade (Altura Baixa para 
a Idade e Altura Elevada para a Idade) e IMC (Baixo Peso e Sobrepeso) 

Peso Altura IMC Varáveis do estudante (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Peso Baixo para a Idade (PBI) 0,290 0,207       
  (12,3)*** (9,16)***       
Risco de sobrepeso (RSO) -0,193 -0,133       
  (-7,95)*** (-5,23)***       
Altura Baixa para a Idade (ABI)   0,323 0,234    
    (14,65)*** (10,86)***    
Altura Elevada para a Idade (AEI)   -0,282 -0,241    
    (-10,83)*** (-9,18)***    
Baixo Peso (BP)     0,098 0,098 
      (4,2)*** (4,2)*** 
Sobrepeso (SOB)     -0,072 -0,072 
      (-5,01)*** (-5,01)*** 
Idade 0,407 0,363 0,407 0,363 0,418 0,369 
  (27,76)*** (24,8)*** (28,13)*** (25,1)*** (28,06)*** (25,03)*** 
Idade ao quadrado -0,009 -0,008 -0,009 -0,008 -0,009 -0,008 
  (-1,03)*** (-12,64)*** (-15,34)*** (-12,96)*** (-15,17)*** (-12,71)*** 
Gênero (Masculino=1) 0,136 0,134 0,135 0,134 0,119 0,139 
  (12,38)*** (12,26)*** (12,45)*** (12,4)*** (4,96)*** (12,61)*** 
Beneficiário de programa Social 0,069 -0,002 0,062 -0,003 -0,118 -0,002 
  (5,68)*** (-0,15) (5,23)*** (-0,27) (-8,31)*** (-0,15) 
Come merenda diariamente -0,086 0,036 -0,123 0,002 0,144 0,009 
  (-1,03) (0,55) (-1,43) (0,03) (12,93)*** (0,13) 
Traz lanche 0,114 0,124 0,116 0,123 0,074 0,135 
  (8,03)*** (8,72)*** (8,22)*** (8,69)*** (5,99)*** (9,38)*** 
Número de refeições for a da escola -0,074 -0,055 -0,069 -0,052 -0,116 -0,056 
  (-11,92)*** (-8,91)*** (-11,26)*** (-8,56)*** (-1,3)*** (-9,04)*** 
Vai por conta da merenda 0,289 0,238 0,287 0,232 0,124 0,247 
  (8,12)*** (6,32)*** (8,17)*** (6,26)*** (8,55)*** (6,44)*** 
Trabalha 0,096 0,049 0,091 0,046 -0,075 0,046 
  (6,49)*** (3,19)*** (6,24)*** (3,07)*** (-12,04)*** (3)*** 

Varáveis da escola e do Município 
Controle para tipo de escola Não Sim Não Sim Não Sim 
Urbana   0,200  0,184  0,209 
    (2,1)**  (1,86)**  (2,23)** 
Escola tem e-mail   -0,134  -0,130  -0,138 
    (-11,26)***  (-10,99)***  (-11,49)*** 
Escola possui energia elétrica   0,037  0,049  0,033 
    (0,65)  (0,88)  (0,57) 
Atividade pedagógica relacionada com merenda   -0,032  -0,030  -0,034 
    (-2,74)***  (-2,58)***  (-2,92)*** 
Merendeiras treinadas   -0,047  -0,046  -0,044 
    (-2,99)***  (-2,95)***  (-2,82)*** 
Controle para região Não Sim Não Sim Não Sim 
IDH – Municipal   -0,440  -0,535  -0,398 
    (-1,2)  (-1,47)  (-1,08)*** 
IDH – Educação   -2,132  -2,142  -2,219 
    (-6,86)***  (-6,95)***  (-7,08)*** 
Taxa de alfabetização   0,015  0,015  0,015 
    (5,47)***  (5,68)***  (5,59)*** 
Percentual de indigentes   0,001  0,0005  0,001 
    (0,81)  (0,45)  (1,01) 
Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais   -0,002  -0,002  -0,002 
    (-1,17)  (-1,24)  (-1,1) 
Renda per capita   0,001  0,001  0,001 
    (8,41)***  (8,53)***  (8,27)*** 
Número de Observações 15612 12766 15612 12766 15612 12766 
Pseudo R2 0,1792 0,194 0,1822 0,1966 0,1752 0,1913 
Nota: Estatística z entre parênteses. *, **, **** correspondem a estatística significante a 90%, 95% e 99%. 
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Os resultados não são conclusivos quanto ao impacto da variável Beneficiário de 

Programa Social. Era de se esperar crianças que recebem algum tipo de ajuda provenientes 

de programas sociais apresentassem maior nível de defasagem idade-série, já que 

programas de transferência de renda condicional, como o Bolsa Família, são concentrados 

em famílias com baixo poder aquisitivo e maior vulnerabilidade social. Também não 

parece ser importante para o nível de defasagem idade-série registrado o fato dos alunos 

ingerirem a merenda oferecida na escola.  

Da mesma forma, os resultados parecem indicar que alunos que vão a escola por 

conta da merenda e que trabalham apresentam nível menor de defasagem idade-série, já 

que menos atenção seria dada ao estudo, não só porque não é o foco principal do aluno 

estudar como também ele tem menos tempo para se dedicar aos estudos. 

Nas colunas (2), (4) e (6), além das variáveis das colunas (1), (3) e (5), introduziu-

se como controle onze variáveis explicativas com informação referentes a instituição de 

ensino onde ele estuda, ao município, além do controle por tipo de vinculação da escola38 

e controle de variáveis indicativas de região39 (Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste). A 

introdução de variáveis da escola provoca ligeiras mudanças de magnitude, mas não de 

significância e nem do sinal das variáveis inicialmente testadas.  

As variáveis significantes referentes à escola apresentaram sinais condizentes com 

os esperados. Os alunos de escolas com melhor infraestrutura apresentam menor 

defasagem idade-série, ressaltando a importância da qualidade dos estabelecimentos de 

ensino no aproveitamento escolar. Outro resultado interessante é o impacto da realização 

de atividades pedagógicas relacionadas com a merenda sobre a defasagem idade-série. Os 

resultados mostram que alunos que freqüentam escolas onde existe uma atividade 

pedagógica ligada a merenda apresentam menor nível de defasagem idade-série, o que 

pode indicar uma maior participação dos professores, diretores e pais na escola, assim 

como uma maior incidência de atividades extracurriculares. 

                                                
38 A linha referente ao controle para tipo de escola na verdade indica que foram introduzidas duas variáveis 
binárias (Municipal, Filantrópica), onde o tipo de escola de referência foi a escola Estadual. Apenas o 
coeficiente da variável Filantrópica foi estatisticamente diferente de zero. Quantitativamente, em média, tudo 
o resto constante, os estudantes de escolas Filantrópicas tem uma defasagem maior em 0,45 de um ano do 
que os estudantes das escolas Estaduais. Mas, este efeito não é robusto quando introduzimos as variáveis 
municipais. 
39 Introduziu-se quatro variáveis binárias (Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste). A região base é região 
Sul. Relativamente à região Sul, os estudantes das regiões Norte e Nordeste têm uma maior defasagem idade 
- série, enquanto que os estudantes das regiões Sudeste e Centro-Oeste têm uma menor defasagem idade-
série. 
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Foram introduzidas ainda as seguintes variáveis municipais: (i) Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM); (ii) Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) da educação; (iii) Taxa de alfabetização; (iv) percentual de indigentes 

do município; (v) Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais e 

(vi) Renda per capita. Poderíamos introduzir mais variáveis municipais, como coeficiente 

de Gini, percentual de domicílios com energia elétrica, entre outras. Contudo, optou-se por 

variáveis municipais que não apresentassem alta correlação, já que isso pode significar a 

presença de multicolinearidade que diminui a eficácia dos estimadores. Um exemplo 

plausível é a alta correlação entre o percentual de indigentes e o índice de Gini.  

Em relação às variáveis municipais dois resultados não eram esperados, 

nomeadamente o impacto das “Taxa de alfabetização” e da variável “Mais de 50% da 

renda proveniente de transferências governamentais” sobre a defasagem idade-série. É 

intuitivo supor, por um lado que, municípios que apresentam maior taxa de alfabetização e 

percentual menor de renda proveniente de transferências governamentais apresentassem 

menor nível de defasagem idade-série. Ainda da última estimação o resultado referente à 

variável renda per capita parece, a princípio, ser contra-intuitivo. Contudo, sabe-se que os 

municípios de maior renda média (ex., municípios produtores de Petróleo) não 

necessariamente têm os melhores indicadores sociais.  

4.2.4. Conclusões 

Este capítulo procurou estudar a relação entre defasagem idade-série de alunos de 

1ª a 8ª séries do ensino fundamental e o PNAE levando-se em conta o estado nutricional 

do aluno, mais especificamente quando este apresenta carência e distúrbio nutricionais, 

segundo as definições anteriormente designadas. 

Para isolar o impacto do PNAE sobre a defasagem idade-série foi imprescindível a 

inclusão de outras variáveis explicativas, por exemplo, aquelas relacionadas à escola e ao 

município. Essas variáveis foram obtidas das seguintes fontes de informação: ASBRAN, 

IBGE e IPEA. Além disso, usou-se a regressão binomial negativa que pelas 

argumentações já apresentadas mostrou ser a mais apropriada para quantificar os efeitos 

do PNAE sobre a defasagem idade-série.  

Os resultados mostram que as características do aluno, da escola e do município 

são importantes para o aproveitamento acadêmico do escolar. Alunos que apresentam 

maior vulnerabilidade social são os que registram maior defasagem idade-série, seja esta 

vulnerabilidade gerada por condições da própria escola ou do município onde o 
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estabelecimento de ensino está localizado ou da própria situação de precariedade pelo que 

passa a família. 

E finalmente, um resultado muito importante e robusto, tanto a inclusão de 

variáveis escolares e municipais, quanto a mudanças na variável que capta o estado 

nutricional das crianças é o fato de alunos com carência nutricional apresentarem maior 

nível de defasagem idade-série. 

 
 

 



 

 82

 Capítulo 5 
 

O PNAE e o Desempenho da Escola 

 

5.1. Introdução 

Ao longo das investigações apresentadas foi possível verificar que o PNAE é 

importante para o aluno de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental de escolas públicas 

brasileiras. Também pôde-se constatar que esse programa de alimentação escolar afeta 

positivamente o estado nutricional dos alunos contribuindo para a melhoria dos perfis de 

carência e distúrbio nutricionais registrados nas escolas públicas do país. 

Além disso, foi possível observar que os estados de desequilíbrio nutricionais 

influenciam negativamente o desempenho do aluno, quando se utiliza a variável 

defasagem idade-série como proxy deste último. Diante dos resultados obtidos, por que 

não analisar o impacto do desequilíbrio nutricional sobre o desempenho do aluno quando 

submetido a testes de conhecimento? Porém, por conta da restrição dos dados da pesquisa 

ASBRAN quanto às notas dos alunos nos testes de conhecimento aplicados no Brasil, para 

o ensino fundamental, e também pelas metodologias aplicadas tanto para a pesquisa 

ASBRAN (escolha aleatório da amostra) quanto para os dados educacionais do INEP 

(como por exemplo, a Prova Brasil que será apresentada mais adiante para medir o 

desempenho da escola não mede o desempenho individual dos alunos e sim o desempenho 

do conjunto de alunos das 4ª e 8ª séries de cada escola) não foi possível ligar os dois 

bancos. Assim, com as informações existentes não é possível avaliar o efeito do estado 

nutricional dos estudantes sobre o desempenho dos mesmos em testes cognitivos e de 

conhecimentos. 

Diante disso, propõe-se investigar o impacto do PNAE sobre o desempenho da 

escola. Por se utilizar uma medida mais agregada incorre-se de certa forma a perda de 

informações (características observáveis – gênero, idade, etc. e não observáveis – bairro 

onde fica a escola) que podem ser relevantes nesse processo de avaliação. Apesar das 

possíveis falhas que possam ocorrer, os resultados condizentes ou não com os esperados 

devem ser vistos com ressalva, por conta de características observáveis ou não que não 

estão sendo controladas. 

Fazendo um levantamento bibliográfico pôde-se constatar que diversos trabalhos 

acadêmicos têm se dedicado ao estudo de fatores que afetam o desempenho dos alunos em 
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avaliações padronizadas. A necessidade de se apurar que fatores são determinantes para 

esse desempenho foi também preocupação de Macedo (2004). O estudo levado a efeito 

por esse autor teve como objetivo discutir alguns fatores associados ao rendimento escolar 

de alunos da 5ª série do ensino fundamental. Este também procurou analisar os feitos 

sobre tais fatores da inclusão do valor adicionado dos alunos da 5ª série em relação aos 

alunos que tiveram sucesso na 4ª série de 1999. Ou seja, este autor procurou através da 

abordagem do valor adicionado que relaciona o rendimento contemporâneo dos alunos 

com os insumos familiares e educacionais contemporâneos e o rendimento do aluno no 

período anterior para analisar os determinantes do desempenho e a influência de cada uma 

das variáveis sobre tal desempenho. A conclusão foi de que, em geral, os resultados do 

efeito da inclusão do valor adicionado sobre os fatores associados ao rendimento escolar é 

a diminuição do impacto dos fatores estruturais e de fluxo. No entanto, algumas variáveis 

ainda continuaram bastante importantes como fazer lição de casa, condição de trabalho, 

tempo gasto entre a casa e a escola de mais de 1 hora e leitura de história em quadrinhos. 

Para os fatores de fluxo chamados de trajetória passada, o autor chama atenção para a 

necessidade de ressaltar o importante papel da repetência como fator de determinação dos 

rendimentos.  

Numa visão mais abrangente, alguns estudiosos têm analisado a relação entre o 

desempenho acadêmico dos alunos e o estado nutricional. Malta et al. (1998), realizaram 

um estudo cujo objetivo foi o de verificar a existência de associação entre repetência 

escolar, medidas antropométricas e variáveis sócio-econômicas em crianças da primeira 

série do primeiro grau. Foi desenvolvido um estudo acompanhando 699 crianças em 

quatro escolas de Belo Horizonte. Após ajustamento por variáveis de controle verificaram 

que as crianças cujas mães apresentavam menos escolaridade e exerciam ocupações não 

qualificadas estavam sob maior risco de repetência. Ainda verificaram que as crianças que 

residiam somente com a mãe ou somente com o pai ou com outro responsável e que 

pertenciam a famílias cuja renda per capita era igual ou inferior a meio salário mínimo 

(SM) estavam sob maior risco de repetência. Esse risco era também maior entre crianças 

que apresentaram índice altura/idade/gênero abaixo do percentil 10. 

Já Glewwe et al. (1999) utilizaram uma grande base de dados com observações de 

crianças filipinas da nascença até ao primeiro ano escolar, provendo informações 

referentes ao nível nutricional dessas crianças em seus primeiros anos de vida e a 

subseqüente performance escolar, medidas a partir de testes de conhecimento. Esse estudo 

combinou informações longitudinais da criança com os dados de suas irmãs, para 
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investigar o elo entre nutrição e aprendizado. A conclusão foi a de que a qualidade 

nutricional nos primeiros anos de vida aumentou o desempenho acadêmico. Também 

constataram que crianças mal nutridas apresentaram um pior desempenho escolar. Foi 

ainda observado que crianças bem nutridas além de entrarem mais cedo na escola, e com 

isso ganharem mais tempo de aprendizado, essas têm um nível maior de produtividade de 

aprendizado a cada ano (aumento da freqüência à escola, realização de trabalho escolar, 

etc.). Segundo esses autores, tais resultados assumem importância não só para políticas 

nutricionais, mas também como elemento extraordinário para o crescimento econômico. 

De acordo com esses estudiosos, a despeito da controvérsia a cerca do efeito da nutrição 

sobre o desempenho escolar, a verdade é que existe um reforço mútuo entre o crescimento 

econômico e a nutrição. 

Rosso (1999) analisou o nível nutricional e de saúde de alguns países e verificou 

que essas variáveis têm fortes influências sobre o aprendizado e o desempenho escolar. 

Ele constatou que crianças que tinham ausência de alguns nutrientes na sua dieta ou 

sofriam de algum tipo de má - nutrição provocada pela falta de algum nutriente, fome ou 

alguma infecção, não tinham o mesmo potencial de aprendizado. A saúde comprometida e 

o baixo nível nutricional entre crianças em idade escolar contribuíam para a diminuição do 

desenvolvimento cognitivo como também para a redução de suas habilidades de 

experiências de aprendizado. 

Verifica-se então, que diversos estudos têm sinalizado para a correlação positiva 

entre nutrição e desempenho acadêmico das crianças. Mas será que um melhor 

desempenho dos alunos implica, em termos médios, um melhor posicionamento da escola 

quanto ao mesmo quesito? Cabe salientar que toda instituição de ensino está inserida em 

um contexto social que afeta o processo de aprendizado e que está fora de controle da 

mesma. E esse contexto gera limitações e oportunidades para o desenvolvimento de um 

sistema de ensino de qualidade. 

Muitas discussões têm surgido por conta do papel da escola no desempenho do 

aluno quando avaliado nos testes de conhecimento. A importância dos insumos escolares 

para o desempenho educacional já vem sendo estudado, apesar da não existência de 

consenso a respeito do seu impacto sobre a proficiência do aluno. Nessa área um dos 

trabalhos de destaque é o Relatório Coleman de 1966 que com base numa amostra de 600 

mil alunos chegou à conclusão de que a escola exercia apenas efeitos marginais sobre o 

desempenho acadêmico dos alunos e que a família e o capital social trazido dela e o meio 
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em que viviam é que exerciam influência significativa. Ou seja, o estudo enfatiza a 

relevância do background familiar para o desempenho educacional das crianças. 

Da mesma forma, Hanushek (2003) chegou a resultados que apontaram na direção 

de que a origem sócio-econômica e o capital social dos alunos é que importam para o 

desempenho escolar a despeito da infra-estrutura da escola. Contrariamente a esses 

estudos, o trabalho de Card e Krueger (1996) mostrou que investimentos em equipamentos 

têm retornos positivos e significativos sobre o desempenho acadêmico do aluno. Na 

mesma ótica, o estudo de Rivkin, Hanushek e Kain (2005) isolou os efeitos específicos 

dos alunos e das escolas e identificou a qualidade do professor como fator importante para 

o aprendizado do aluno. 

Soares e Sátyro (2008) mostram, num trabalho referente às escolas brasileiras de 

ensino fundamental que os insumos escolares têm importância no desempenho 

educacional. Esses autores argumentam que apesar da maioria dos trabalhos internacionais 

nessa área apontarem para a ineficácia de políticas de insumo para melhorar a qualidade 

educacional, existem sim evidências do contrário. A crítica em relação a tais estudos recai 

sobre o tipo de amostra utilizado, ou seja, contendo apenas observações de países 

desenvolvidos, onde o sistema educacional é muito mais heterogêneo no que diz respeito à 

infra-estrutura.  

Levando-se em consideração os pontos levantados por essas pesquisas e numa 

ótica mais específica, nesse capítulo pretende-se avaliar o impacto do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE sobre o desempenho da escola como um todo quando 

avaliados em testes de conhecimento40. Para tanto, dividiu-se o presente capítulo em 

quatro subseções além dessa introdução. Com essas subdivisões pretende-se apresentar 

informações referentes ao modelo estimado, à implementação empírica do mesmo, à 

análise descritiva dos dados e aos resultados das estimações. 

5.2. Modelo Econométrico  

Para atingir esse objetivo utiliza-se uma série de variáveis explicativas que captam 

as características da escola ( Ei ) e do município ( Mi ) onde está localizado o 

estabelecimento de ensino. Em relação às características da escola são usadas as variáveis 

proporção de alunos com um, dois e mais de dois defasagem idade-série, proporção de 

                                                
40 Cabe salientar que uma investigação para o caso do aluno poderia ser pertinente, no entanto, os dados de 
desempenho, como por exemplo a Prova Brasil não mede o desempenho individual dos alunos e sim o 
desempenho do conjunto de alunos das 4ª e 8ª séries de cada escola. 
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alunos com carência e distúrbio nutricional definidos anteriormente, proporção de alunos 

que vão à escola por conta da merenda, proporção de alunos beneficiários de programa 

social, proporção de alunos que consomem todas as refeições oferecidas na escola, 

proporção de alunos que recebem a merenda e proporção de alunos que trazem lanche. 

Além disso, são utilizadas as dummies de vinculação e de localização da escola, assim 

como, “Escola tem e-mail”, “Escola tem rede de esgoto”, “Escola energia elétrica” e 

“Escola tem telefone”. No tocante às características municipais são incorporadas a “Taxa 

bruta de freqüência a escola, a renda média, o Índice de Gini, além da dummy de região, 

Para a variável “desempenho escolar” são utilizados, para efeitos comparativos 

quatro proxy’s, nomeadamente a proficiência na Prova Brasil 2007 de matemática, língua 

portuguesa e nota média para anos iniciais (4ª série) e finais (8ª série) do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino, além do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB também para anos iniciais e finais do ensino fundamental 

(2007). Esse índice de desempenho do aluno é calculado levando-se em conta dois fatores 

que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, 

reprovação e abandono) e médias de desempenho. E varia entre 0 e 10 pontos, sendo 

melhor a avaliação para os casos de maior pontuação. Os índices Prova Brasil de 

Matemática ( iMPROF _ ) e de Língua Portuguesa ( iLPPROF _ ) são responsáveis pela 

aferição do rendimento médio e variam no caso da língua portuguesa 125 e 350 pontos e 

no caso da matemática de 125 a 375 pontos. 

As equações a seguir apresentam como variável dependente o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, a Prova Brasil de Matemática, a de 

Português e a Prova Brasil - Nota Média. Espera-se com essas medidas avaliar o impacto 

do PNAE sobre as habilidades e competências que os alunos desenvolveram até esse 

momento de sua trajetória escolar em termos de aprendizado de matemática e língua 

portuguesa, resultante do ensino oferecido por município e escola, individualmente. E são 

testados também todos os casos apontados de carência nutricional em criança, 

nomeadamente proporção crianças com baixo peso para a idade, e proporção de crianças 

com altura baixa para a idade e crianças que apresentam baixo peso – IMC abaixo do 

percentil 5, bem como os casos de distúrbio nutricional, seguindo as definições 

apresentadas de estado nutricional. 
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(14)       iiiiii MDEFISPrefPIAESCPRMPBPSPPBIPIDEB   2_3_____  

(15)  iiiiii MDEFISPrefPIAESCPRMPBPSPPBIPMPROF   2_3______  

(16)  iiiiii MDEFISPrefPIAESCPRMPBPSPPBIPLPPROF   2_3______  

(17) iiiiii MDEFISPrefPIAESCPRMPBPSPPBIPNMPROF   2_3______  

 

Onde os parâmetros a serem estimados são  ,,,,,,,  e i  é o erro 

aleatório. E nesses casos são usados o Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

para as estimações. 

5.3. Implementação Empírica 

Esta subseção encontra-se subdividida em duas partes. A primeira parte aponta as 

fontes utilizadas para obter os dados para a realização dessa investigação, a segunda faz 

um apanhado sobre os sinais esperados dos coeficientes das variáveis explicativas 

utilizadas.  

5.3.1. Base de Dados 

A base de dados usada nessa investigação é construída a partir dos dados da 

Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP.  

5.3.2. Previsões à Respeito dos Sinais dos Coeficientes Esperados 

Essa subseção descreve os sinais esperados dos coeficientes das variáveis 

independentes, que podem influenciar o desempenho da escola, nomeadamente as 

características da própria escola bem como o nível de desenvolvimento dos municípios, 

onde as mesmas estão localizadas.  

Inicialmente, é intuitivo supor que crianças que apresentem uma maior defasagem 

idade-série (defasagem escolar) contribuam para um pior desempenho da escola como um 

todo quando avaliada em testes de proficiência. Ou seja, crianças que apresentam qualquer 

nível de defasagem tendem a apresentar pior desempenho acadêmico e como o resultado 

da escola nada mais é do que o conjunto de resultados dos alunos, pior também o 

desempenho da escola. Sendo assim, quanto maior a proporção de alunos nessa situação 

pior tende a ser o resultado da escola. Também foram adicionadas variáveis ligadas ao 

nível nutricional dos alunos. Para medir o estado nutricional dos alunos foram utilizadas 
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três medidas para efeitos de comparação. As três medidas de estado nutricional são Peso-

por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal.  

No que dizem respeito às medidas Peso-por-Idade e Altura-por-Idade, serão 

consideradas as classificações onde a criança apresenta baixo peso para a idade ( iBPI ) e 

altura baixa para a idade ( iABI ). Essas definições são resultados do Peso-por-Idade e 

Altura-por-Idade abaixo do percentil 3, respectivamente. No caso do Índice de Massa 

Corporal será considerado o caso onde a criança apresenta baixo peso ( iBP ). A definição é 

resultado do IMC abaixo do percentil 5. Então se usam três medidas de proporção 

(proporção de crianças com baixo peso para a idade ( iBPIP _ ), proporção de crianças 

com altura baixa para a idade ( iABIP _ ) e proporção de crianças com baixo peso ( iBP ) 

para captar o efeito do PNAE sobre o desempenho da escola como um todo em testes de 

conhecimento. Espera-se que essas variáveis afetem negativamente o desempenho da 

escola, tanto pelos resultados já apresentados pelos estudos que foram levantados e 

apresentados, quanto pelos resultados das estimações obtidas em capítulos anteriores.  

É intuitivo supor que crianças que auto-declaram que vão à escola por conta apenas 

da merenda apresentem pior desempenho escolar. Essa atuação para o conjunto implica 

em piores resultados em termos da instituição de ensino. Então a escola que apresentar 

uma proporção maior de alunos nessa situação tende a apresentar um pior desempenho em 

testes de proficiência. Sendo assim, espera-se que a relação entre o desempenho da escola 

nos testes de proficiência seja inversamente relacionada com a proporção de alunos que 

vão à escola por conta da merenda.  

Escolas que apresentam uma proporção maior de alunos que sejam beneficiários de 

programas sociais tendem a apresentar pior desempenho em testes de conhecimento. 

Partindo-se do princípio de que crianças que recebam esses benefícios pertençam a 

famílias com maior vulnerabilidade social e sabendo que é muito comum o pior 

desempenho acadêmico entre as camadas mais pobres da população é intuitivo supor que 

esses alunos apresentem pior desempenho escolar e, por conseqüência, o conjunto que é a 

escola também seja afetado negativamente nesse sentido. No âmbito da escola é 

adicionada variável binária que retrata a condição sanitária da escola, nomeadamente 

“Escola tem rede de esgoto” que assume valor “1” no caso afirmativo e “0”, em caso 

negativo, além de dummies de tipo de vinculação e de localização.  

No caso do tipo de vinculação, as instituições de ensino investigadas ou eram 

filantrópicas, ou estaduais, ou ainda municipais. Em termos de localização foram 
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pesquisadas escolas tanto do meio urbano quanto do meio rural. Nesses casos também 

foram criadas uma dummies que assumem o valor “1”, em caso afirmativo e “0”em caso 

contrário. Nesse último caso, tenta-se captar os diferenciais urbano/rural da qualidade da 

escola sobre o desempenho do aluno. Além dessas informações foi adicionada às 

estimações a dummy “Escola tem e-mail”, “Escola tem telefone” e “Escola tem energia 

elétrica”, para efeito de controle.  

Variáveis municipais também foram incluídas no exame empírico. Além das 

dummies regionais, para as cinco regiões geográficas foi também incluído nesse exame a 

variável renda. A renda média dos municípios foi utilizada para isolar o efeito da riqueza 

sobre o desempenho da escola. É possível até, que haja uma relação de endogeneidade 

entre a renda média e a desempenho da escola, já que o tipo de escola e a qualidade do 

ensino que é praticado dependem muito do nível de riqueza do próprio município. Então é 

intuitivo supor também que a qualidade de ensino e o nível de aproveitamento escolar 

determinem uma maior renda.  

Nesse mesmo intuito de controlar efeitos municipais introduziu-se o Índice de Gini 

e a Taxa Bruta de Freqüência escolar, para controlar os efeitos da desigualdade de renda e 

nível de desenvolvimento da educação do município sobre o desempenho da escola, 

respectivamente. Nesses casos espera-se que impacto negativo no primeiro caso e positivo 

no segundo.  

5.4. Análise de Resultados 

A presente subseção é subdividida em dois tópicos. O primeiro é destinado a uma 

análise descritiva da amostra utilizada no exame empírico, das características da escola e 

do município. No tópico seguinte é realizada a análise dos resultados da estimação da 

equação de impacto do PNAE sobre o desempenho da instituição de ensino como um todo 

nos testes de proficiência.  

5.4.1. Análise Descritiva dos Dados 

A Tabela 7 a seguir apresenta as estatísticas descritivas das variáveis que serão 

utilizadas para investigar o impacto do PNAE sobre o desempenho das escolas. É possível 

observar que o desempenho médio das escolas analisadas pelo IDEB foi de 3,9 pontos nos 

anos iniciais e 3,4 pontos nos anos finais, pontuação ainda bastante baixa quando 

comparada a de países desenvolvidos onde existe um sistema educacional com qualidade. 
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Para que essas escolas alcancem tal nível de excelência seria necessário, segundo o INEP, 

que o IDEB passasse da casa de três pontos para seis.  
 

Tabela 7 - Estatísticas Descritivas 
Variáveis N. 

observ. Média Desvio Padrão Mín. Máx. 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB Anos Iniciais 429 3,91 0,85 1,6 6,1 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB Anos Finais 435 3,39 0,80 0,8 5,7 
Prova Brasil - Matemática Anos Iniciais 429 186,69 17,32 140,38 247,66 
Prova Brasil - Matemática Anos Finais 435 237,56 18,38 189,8 308,99 
Prova Brasil - Português Anos Iniciais 429 169,87 16,31 125,88 211,44 
Prova Brasil - Português Anos Finais 435 226,94 16,70 184,73 282,24 
Prova Brasil - Nota média Anos Iniciais 429 4,62 0,62 2,93 6,42 
Prova Brasil - Nota média Anos Finais 435 4,41 0,57 2,92 6,52 
Proporção de alunos com Peso Baixo para a Idade (P_PBI) 1107 0,09 0,604 0 20 
Proporção de alunos com Baixo Peso (P_PBI) 1107 0,08 0,603 0 20 
Proporção de alunos com Risco para a Altura Baixa para a Idade (P_AIB) 1107 0,107 0,605 0 20 
Proporção de alunos com Risco de Sobrepeso (P_RSO) 1107 0,06 0,603 0 20 
Proporção de alunos Altura Elevada para a Idade (P_AIE) 1107 0,08 0,603 0 20 
Proporção de alunos com Sobrepeso (P_SOB) 1107 0,207 0,606 0 20 
Proporção de alunos beneficiários de Programas sociais 1107 25,56 24,51 0 100 
Proporção de alunos que consomem todas as refeições oferecidas na escola 1107 6,43 21,80 0 100 
Proporção de alunos vão à escola por conta da merenda 1107 6,73 9,73 0 76,9 
Proporção de alunos que ingerem a merenda 1107 86,41 16,42 0 100 
Proporção de alunos que trazem lanche 1107 29,00 20,75 0 95 
Proporção de alunos sem defasagem idade-série 1107 0,542 0,206 0 1 
Proporção de alunos com um ano de defasagem idade-série 1107 0,214 0,12 0 0,65 
Proporção de alunos com dois anos de defasagem idade-série 1107 0,117 0,09 0 0,455 
Proporção de alunos com mais de dois anos de defasagem idade-série 1107 0,127 0,12 0 1 
Urbana 1110 0,83 0,37 0 1 
Escola tem telefone 1110 0,80 0,40 0 1 
Escola tem e-mail 1110 0,32 0,47 0 1 
Escola está ligada à rede de esgoto 1110 0,57 0,50 0 1 
Escola tem energia elétrica 1110 0,97 0,16 0 1 
Vinculação Municipal 1110 0,52 0,50 0 1 
Vinculação Estadual 1110 0,47 0,50 0 1 
Taxa Bruta de Freqüência a escola 1106 81,39 7,86 45,07 98,57 
Renda média 1106 608,71 346,78 127,23 2583,57 
Índice de Gini 1106 0,59 0,05 0,38 0,8 
Norte  1110 0,25 0,43 0 1 
Nordeste 1110 0,34 0,47 0 1 
Centro Oeste 1110 0,15 0,36 0 1 
Sudeste 1110 0,15 0,36 0 1 
Sul 1110 0,12 0,32 0 1 

 

Ainda pode-se verificar que as escolas da amostra tiveram um desempenho de 

aproximadamente 187 e 170 pontos nos anos iniciais da Prova Brasil de Matemática e de 

Português, respectivamente e de quase 238 e 227 pontos nos anos finais, por sua vez, 
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mostrando que o nível de proficiência em matemática e português é maior entre os alunos 

da oitava série do que os da quarta série41.  

Observa-se em geral a proporção de alunos com desequilíbrio nutricional é de 

10,55%. Os estabelecimentos de ensino deparam com aproximadamente 26% dos alunos 

como beneficiários de programas sociais como o Bolsa família, o PETI, etc. Da mesma 

forma, percebe-se que a aceitação da merenda por parte do aluno se dá em mais de 80% 

dos casos, no entanto apenas 6,4% consomem todas as refeições oferecidas na escola e 

6,7% vai a escola apenas por conta da merenda. É possível também ver que em média, a 

proporção de alunos com um, dois e mais de dois anos de defasagem é de 21%, 12% e 

13%, respectivamente. Além disso, constata-se que os estabelecimentos de ensino estão 

localizados em municípios que apresentam em média 81% de taxa bruta de freqüência a 

escola, a renda média é de cerca de R$ 608,71 e a distribuição de renda não é a das mais 

adequadas, o que pode ser constatado pelo valor considerável do índice de Gini, 0,59. 

5.4.2. Análise das Regressões  

O estudo começa a apresentar os resultados da análise do impacto do PNAE sobre 

o desempenho da instituição do ensino em testes de proficiência para anos iniciais (4ª 

série) e finais (8ª série) do ensino fundamental de escolas públicas brasileiras. A Tabela 8 

apresenta os resultados para o IDEB, a Prova Brasil de Matemática, de Português e a Nota 

Média. O processo de estimação envolveu o uso do método de Mínimos Quadrados 

Ordinários – MQO e variáveis explicativas que retratam as características da escola e do 

município onde se encontra a instituição de ensino.  

As medidas antropométricas utilizadas como base para definir a proporção de 

alunos que apresenta carência e distúrbio nutricionais foram Peso-por-Idade, Altura-por-

Idade e Índice de Massa Corporal. No caso de carência nutricional, usam-se as seguintes 

classificações: peso baixo para a idade, altura baixa para a idade e baixo peso, 

respectivamente. E no último, risco de sobrepeso, altura elevada para a idade e sobrepeso, 

por sua vez. Na tabela a seguir apresentam-se os resultados das estimações tendo como 

variável dependente o IDEB. Os resultados para as demais medidas de proficiência 

encontram-se no Apêndice A3 – Tabelas do Capítulo 5. 

                                                
41 Verifica-se que das 1110 apenas tem-se informações completas para 429 escolas. Alguns aspectos podem 
explicar tais registros, nomeadamente o fato de nem todas as escolas serem alvo da pesquisa, ou ainda de se 
aplicar tais exames apenas para os anos iniciais ou somente para os anos finais em determinadas escolas. No 
caso da Prova Brasil, a restrição do próprio teste pode explicar a redução na amostra, nomeadamente a 
aplicação do mesmo apenas para escolas públicas urbanas com mais de 30 alunos matriculados na série 
avaliada.  
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As informações da Tabela 8 apresenta os resultados das estimativas que procuram 

avaliar a relação entre o PNAE e a escola, tendo como variável dependente O IDEB. As 

colunas (1) a (6) apresentam as estimativas para os anos iniciais e as demais colunas para 

os anos finais. Tanto para os anos iniciais quanto finais usam-se as três medidas de estado 

nutricional, nominalmente Peso (colunas (1) e (2) para anos iniciais e (7) e (8) para os 

finais), Altura (colunas (3) e (4) para anos iniciais e (9) e (10) para os finais) e IMC 

(colunas (5) e (6) para anos iniciais e (11) e (12) para os finais). 

Os resultados das colunas (1), (3), (5), (7), (9) e (11) são referentes apenas às 

características da escola. Para as colunas (2), (4), (6), (8), (10) e (12) são adicionadas ao 

primeiro leque de variáveis outras ligadas às características dos municípios onde estão 

localizadas as escolas e controle para as cinco regiões do país. 

Analisando-se os resultados, percebe-se que a proporção de alunos que apresentam 

peso baixo para a idade não é estatisticamente significante para explicar o desempenho da 

escola, nem quando é mudada a variável nutricional de peso para a altura ou para o IMC a 

variável dependente é o IDEB. Verifica-se ainda com base nas informações do Apêndice 

A3 – Tabelas do Capítulo 5 que esse resultado também se mantém para as demais 

variáveis dependentes (Prova Brasil de Matemática, Português e Nota Média. Esses 

resultados se sustentam ainda tanto para quem apresenta carência quanto distúrbio 

nutricional. O que parece indicar que variáveis nutricionais não são relevantes para 

explicar o desempenho da escola, independente da medida de desempenho utilizada. 

Os resultados não são conclusivos quanto aos impactos das variáveis “proporção 

de alunos beneficiários de programas sociais”, “proporção de alunos que consomem todas 

as refeições oferecidas na escola” “proporção de alunos que vão à escola por conta da 

merenda” e “proporção de alunos que ingerem a merenda” sobre o desempenho da escola. 

Isso também é verificado em todas as estimativas feitas.  

Em relação às variáveis de defasagem idade-série é importante salientar que os 

resultados tem como referência os alunos que não apresentam qualquer nível de atraso 

escolar. Observa-se que independentemente da variável de desempenho acadêmico 

utilizada, o impacto da defasagem idade-série tanto para anos iniciais quanto para os finais 

é robusta. Verifica-se também que esse impacto é pior a medida que os anos de atraso 

escolar aumentam.  

A linha referente ao controle para tipo de escola na verdade indica que foram 

introduzidas duas variáveis binárias (Municipal, Filantrópica), onde o tipo de escola de 

referência foi a escola Estadual. Apenas o coeficiente da variável Municipal foi 
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estatisticamente diferente de zero. Quantitativamente, em média, tudo o resto constante, os 

estudantes de escolas municipais tem um desempenho 5% menor do que os estudantes das 

escolas Estaduais. 

Em relação às características da escola, com a exceção da variável “escola tem e-

mail”, os resultados não são conclusivos. Isso se repete para as demais variáveis 

dependentes testadas. O que parece fazer diferença para o desempenho da escola é o fato 

dela ter e-mail. Supondo que isso signifique que a unidade de ensino tem internet de 

acesso livre aos alunos, pode ser que isto esteja servindo para fins pedagógicos.  

Introduziu-se quatro variáveis binárias (Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste). 

A região base é a Sul. Relativamente à região Sul, os estudantes de todas as outras regiões 

apresentam pior desempenho, com a exceção das crianças do Sudeste que não 

apresentaram diferenças de performance, já que o coeficiente não foi estatisticamente 

significante.  

No que dizem respeito às variáveis municipais verifica-se que independentemente 

da variável resposta, o grau de distribuição da renda não parece influenciar o desempenho 

da escola nos testes de conhecimento utilizados. Quanto às demais variáveis municipais, 

os resultados não parecem ser conclusivos.  

No Apêndice A3 – Tabelas do Capítulo 5 são apresentados os resultados de 

investigações semelhantes para as demais medidas de desempenho educacional.  
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Tabela 8 – Método de Regressão: Mínimos Quadrados Ordinários. Variável Dependente: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para os anos iniciais e finais. 
Estado nutricional medido pelos índices: Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Anos Iniciais Anos Finais 

Peso Altura IMC Peso Altura IMC Variáveis 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
-0,012 -0,005      -0,006 -0,006      Proporção de alunos com Peso Baixo para a Idade (P_PBI) (-2,37) (-1,06)      (-1,21) (-1,08)      
0,012 0,005      0,009 0,007      Proporção de alunos com Risco de Sobrepeso (P_RSO) (2,39) (1,06)      (1,7)* (1,46)      

   -0,009 -0,008      0,003 0,000    Proporção de alunos com Altura Baixa para a Idade (P_ABI)    (-1,43) (-1,4)        (0,57) (-0,04)    
   0,008 0,007      -0,001 0,001    Proporção de alunos com Altura Elevada para a Idade (P_AEI)    (1,23) (1,19)      (-0,27) (0,23)    
     -0,011 -0,006     -0,006 -0,005 Proporção de alunos com Baixo Peso (P_BP)      (-2,51) (-1,37)     (-1,34) (-1,1) 
     0,012 0,007     0,008 0,007 Proporção de alunos com Sobrepeso (P_SOB)      (2,72) (1,57)     (1,85)** (1,51) 

-0,003 -0,0002 -0,003 0,0001 -0,003 -0,0002 -0,002 -0,0004 -0,003 -0,0004 -0,002 0,000 Proporção Beneficiário Programa Social x Proporção alunos que ingerem a merenda (-1,87)* (-0,11) (-1,72)* (0,05) (-1,8)* (-0,11) (-1,42) (-0,22) (-1,55) (-0,23) (-1,37) (-0,22) 
0,003 0,001 0,003 0,001 0,004 0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,001 Proporção de alunos que consomem todas as refeições oferecidas na escola (2,46)** (0,66) (2,4)* (0,63) (2,56)*** (0,65) (0,59) (-0,82) (0,58) (-0,83) (0,61) (-0,85) 

-0,004 0,002 -0,004 0,002 -0,003 0,002 -0,015 -0,013 -0,016 -0,014 -0,015 -0,013 Proporção de alunos que vão à escola por conta da merenda (-0,69) (0,31) (-0,83) (0,32) (-0,57) (0,39) (-2,41)** (-2,23)** (-2,6)*** (-2,33)** (-2,34)** (-2,19)** 
0,006 0,002 0,007 0,002 0,006 0,002 0,001 -0,001 0,002 -0,001 0,001 -0,001 Proporção de alunos que trazem lanche (3,04)*** (1,02) (3,24)*** (1,05) (3,08)*** (1) (0,54) (-0,32) (0,74) (-0,27) (0,54) (-0,34) 

-0,606 -0,964 -0,644 -0,970 -0,603 -0,958 -0,677 -0,993 -0,722 -1,030 -0,678 -0,996 Proporção de alunos com um ano de defasagem idade-série (-2,07)*** (-3,2)*** (-2,19)** (-3,23)*** (-2,05)** (-3,19)*** (-2,2)** (-3,36)*** (-2,34)*** (-3,49)*** (-2,21)** (-3,39)*** 
-1,012 -1,004 -1,026 -0,984 -1,017 -0,996 -1,654 -1,616 -1,699 -1,632 -1,663 -1,622 Proporção de alunos com dois anos de defasagem idade-série (-2,6)*** (-2,63)*** (-2,62)*** (-2,58)*** (-2,59)*** (-2,59)*** (-4,06)*** (-3,97)*** (-4,12)*** (-3,98)*** (-4,08)*** (-3,98)*** 
-2,541 -2,038 -2,571 -1,992 -2,552 -2,042 -2,386 -1,934 -2,501 -1,989 -2,381 -1,940 Proporção de alunos com três anos de defasagem idade-série (-7,82)*** (-6,44)*** (-8)*** (-6,32)*** (-7,85)*** (-6,44)*** (-6,43)*** (-5,33)*** (-6,72)*** (-5,43)*** (-6,36)*** (-5,28)*** 
-0,299 -0,109 -0,251 -0,097 -0,266 -0,099 -0,562 -0,435 -0,510 -0,394 -0,541 -0,414 Urbana (-0,89) (-0,32) (-0,72) (-0,28) (-0,79) (-0,29) (-1,9)** (-1,87)** (-1,79)* (-1,75)* (-1,89)** (-1,85)** 
0,228 0,191 0,220 0,181 0,210 0,184 0,023 0,044 0,037 0,048 0,014 0,039 Escola tem telefone (1,74)* (1,63) (1,7)* (1,56) (1,58) (1,54) (0,21) (0,41) (0,34) (0,45) (0,13) (0,36) 
0,340 0,204 0,354 0,203 0,336 0,202 0,230 0,164 0,248 0,170 0,228 0,164 Escola tem e-mail (4,74)*** (3,01)*** (4,95)*** (2,99)*** (4,8)*** (3,01)*** (3,17)*** (2,28)** (3,44)*** (2,35)** (3,19)*** (2,3)** 
0,047 0,022 0,061 0,025 0,043 0,016 -0,063 -0,048 -0,045 -0,038 -0,065 -0,051 Escola está ligada à rede de esgoto (0,65) (0,3) (0,87) (0,34) (0,59) (0,22) (-0,85) (-0,64) (-0,6) (-0,51) (-0,87) (-0,68) 
0,216 0,342 0,210 0,367 0,125 0,286 0,086 0,260 0,050 0,243 0,063 0,230 Escola tem energia elétrica (1,44) (2,52)** (1,38) (2,85)*** (0,62) (1,86)** (0,28) (0,82) (0,15) (0,75) (0,21) (0,76) 

Controle para tipo de escola Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  -0,009  -0,009  -0,008  -0,004  -0,004  -0,003 Taxa Bruta de Freqüência Escola   (-1,68)*  (-1,76)  (-1,6)  (-0,72)  (-0,76)  (-0,64) 
  0,0003  0,0003  0,0003  -0,0001  -0,0001  -0,0001 Renda média   (1,79)*  (1,81)*  (1,71)  (-0,54)  (-0,44)  (-0,58) 
  -0,129  -0,139  -0,160  0,055  0,056  0,032 Índice de Gini   (-0,15)  (-0,16)  (-0,18)  (0,07)  (0,07)  (0,04) 

Controle para Região Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 
Número de observações 429 417 429 417 429 417 435 424 435 424 435 424 
R2 0,375 0,481 0,369 0,482 0,380 0,483 0,272 0,349 0,268 0,346 0,274 0,350 
Nota: Estatística z entre parênteses. *, **, ***, Correspondem a estatística significante a 90%, 95% e 99%. 
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5.5. Conclusões 

Não parece existir correlação entre o estado nutricional do aluno e o desempenho 

da escola quando avaliado em testes de conhecimento. Esse resultado se mantém tanto 

para a variável Peso-por-Idade, quanto para as variáveis Altura-por-Idade e Índice de 

Massa corporal.  

Os resultados dos impactos das variáveis “proporção de alunos beneficiários de 

programas sociais”, “proporção de alunos que consomem todas as refeições oferecidas na 

escola” “proporção de alunos que vão à escola por conta da merenda” e “proporção de 

alunos que ingerem a merenda” não são reforçados com as mudanças nas variáveis 

dependentes.  

No entanto, um resultado se repete em todas as mudanças da variável resposta, ou 

seja, o impacto da variável proporção de alunos com defasagem idade-série para o 

desempenho da escola. Percebe-se que a proporção de alunos que apresentam defasagem 

idade-série têm pior desempenho do que a proporção de alunos que não apresentam 

qualquer nível de atraso escolar. E o resultado torna-se mais visível à medida que o nível 

de defasagem idade-série aumenta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A tese teve como objetivos: (i) avaliar o impacto do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) sobre o nível nutricional; (ii) investigar o efeito da carência 

e do distúrbio nutricional sobre a defasagem idade-série e sobre o desempenho de escolas 

públicas brasileiras de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental quando avaliados em testes de 

proficiência. Existe uma carência de estudos no Brasil a respeito dos efeitos da 

subnutrição sobre o desempenho escolar dos estudantes. Fato que é, em parte, explicado 

pela carência de dados que avalie de forma representativa o estado nutricional dos 

estudantes no Brasil.  

Primeiramente, percebe-se que alunos subnutridos apresentam maior probabilidade 

de irem à escola apenas por conta da merenda. Também parece aumentar a probabilidade 

do aluno freqüentar a escola por causa da merenda o fato dele estudar em um 

estabelecimento de ensino que esteja no meio rural. Além disso, ficou comprovado que 

municípios de maior vulnerabilidade apresentam maiores probabilidades de seus alunos 

irem à escola apenas pela merenda. 

Para avaliar o impacto do PNAE sobre o nível nutricional dos alunos foi utilizado 

o método de Propensity Score, que a literatura recomenda como uma das metodologias 

mais eficientes para avaliar o impacto de políticas sobre seus beneficiários em situações 

em que tais beneficiários não podem estar em estados diferentes ao mesmo tempo. Para os 

alunos que responderam que recebem merenda, parece existir diferença de impacto em 

favor do grupo de interesse. Ou seja, os resultados indicam melhorias nos níveis 

nutricionais dos alunos, tanto para situações de carência, quanto de distúrbio nutricional. 

Assim, programas e políticas públicas de combate a subnutrição no Brasil podem ter 

efeitos não só sobre a saúde dos indivíduos e assim sobre o bem-estar dos mesmos, mas 

também sobre o aprendizado das crianças e com isso sobre a acumulação de capital 

humano, gerando efeitos de longo prazo sobre a produtividade do trabalho e sobre a 

desigualdade. 

Também foi preocupação deste estudo avaliar se a carência e o distúrbio 

nutricional tem impacto de primeira ordem sobre a defasagem idade-série. Os resultados 

mostram que a carência nutricional tem impacto direto sobre a defasagem idade-série no 

Brasil, este efeito é estatisticamente significante a 99 por cento de nível de confiança e 

permanece inalterado à medida que se adiciona variáveis explicativas que descrevem as 

condições socioeconômicas das crianças, dos municípios e as características físicas das 
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escolas. Os resultados mostram que os alunos que apresentam distúrbio nutricional 

apresentam nível menor de defasagem idade-série. No que diz respeito ao desempenho da 

escola em testes de proficiência, não parece existir correlação entre a performance da 

instituição de ensino e o estado nutricional do aluno.  

Para todas essas análises foi utilizada como fonte mais importante a base de dados 

única da Associação Brasileira de Nutrição com informações do perfil nutricional de 

aproximadamente 22.000 alunos de 1.110 escolas públicas do Brasil escolhidas por 

sorteio.   
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Apêndice A1 – Pesquisa ASBRAN  

Os dados provenientes da ASBRAN foram coletados entre os meses de abril e 

junho de 2007 e procuram identificar o perfil nutricional dos estudantes do ensino 

fundamental no Brasil a partir de uma amostra de aproximadamente 22.000 estudantes e 

mais de 1116 escolas públicas do país. Dos dados levantados a partir dos dez questionários 

aplicados verifica-se que o estudante típico tem 11 anos de idade e está na quarta série do 

ensino fundamental. Observa-se também que, 7% dos estudantes vão à escola por conta da 

merenda, e que 25% deles participam de algum programa social (ex., Bolsa Família ou 

PETI).  

Desses mesmos dados observa-se que aproximadamente 35,7% dos entrevistados 

estão na região Sudeste seguida pela região Nordeste com 33,7%. As demais regiões 

totalizam 30,6%. Das escolas entrevistadas 56,3% têm vinculação municipal e a segunda 

maior vinculação fica por conta das escolas estaduais com quase 43,5% do total. As 

escolas de vinculação federal e filantrópica não atingem 1% da amostra. No que se refere à 

localização das escolas contempladas na pesquisa, verifica-se que mais de 85% delas estão 

no meio urbano e essa supremacia se mantém quando a análise é feita em termos de 

estratificações por regiões. Quanto às escolas, a maioria esta conectada à rede pública de 

coleta de esgoto, dispõe de nutricionista para orientar o preparo da merenda e, em 33% dos 

casos, dispõe de endereço eletrônico. 

 A coleta de dados envolveu a aplicação de dez questionários, nomeadamente 

“Caracterização da unidade escolar”, “Identificação do aluno”, “Avaliação 

antropométrica”, “Aceitação da alimentação escolar”, “Recordatário de 24 horas”, 

“Avaliação da unidade de alimentação escolar”, “Registro de alimentos e preparações”, 

”Percepção dos professores sobre a atuação do Conselho de Alimentação Escolar”, 

“Controle social” e “Gestão PNAE”.  

O primeiro formulário foi aplicado junto ao diretor da escola e envolveu 58 

questões que se subdividiram em dados de identificação da unidade escolar; dados 

referentes às instalações físicas e de saneamento da escola; informações sobre o 

quantitativo de alunos, salas, alunos por salas, turno de funcionamento e as séries 

ministradas. Ademais, este questionário computou informações sobre as refeições 

oferecidas, a gestão, o preparo, o transporte da merenda, além do quantitativo de pessoas 

envolvidas nessas atividades.  
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Da mesma forma, foram feitas inquisições sobre os alimentos utilizados na 

merenda escolar no que se referem à sua procedência e aquisição. Além do mais, foram 

levantadas informações sobre os responsáveis pelo preparo da merenda e o nível de 

conhecimento destes para a execução desta atividade. A aquisição de alimentos a terceiros 

por alunos, durante o período em que estão na escola, e finalmente, informações a respeito 

do Conselho de Alimentação Escolar – CAE também foram levantadas. 

O questionário referente à identificação do aluno, além das questões de 

identificação da unidade escolar, também presente nos demais formulários, procurou saber 

se o aluno era beneficiário de algum programa social, e no caso afirmativo, por quanto 

tempo o tem sido. No formulário da avaliação antropométrica do aluno foram aferidas a 

altura e o peso do escolar.  

A aplicação do questionário referente à aceitação da alimentação escolar 

(merenda), a pesquisa procurou investigar dentre outras informações, se o aluno consumia 

ou não a merenda oferecida pela escola e a freqüência desse consumo. O aluno também foi 

inquirido sobre o número de refeições oferecidas pela unidade escolar, bem como a 

diversidade da merenda proporcionada por esta. Questionamentos também foram 

realizados quanto ao gosto do aluno em relação ao cardápio preparado pela escola, assim 

como os motivos para a sua aceitação ou rejeição. Também foram solicitados dos alunos 

respostas quanto aos utensílios utilizados no consumo das merendas e sobre o local onde 

são servidos. Da mesma forma, os escolares foram inquiridos sobre a ocorrência de 

ausências quanto à distribuição da merenda, se houve ingestão de comida ou bebida 

anterior à vinda a escola, sobre a existência de cantinas ou outros tipos de 

estabelecimentos, além dos tipos de alimentos servidos por estes e de questões referentes 

ao conhecimento do escolar sobre a existência do CAE.  

No questionário “Recordatário de 24 horas” foram registrados todos os alimentos e 

bebidas que o aluno consumiu no dia anterior. Em relação à avaliação da unidade de 

alimentação escolar, a merendeira da escola é inquirida sobre seu nível de instrução, 

treinamento, capacitação, se esta desempenha outra ocupação além da execução dessa 

tarefa na escola. Ademais, a merendeira foi questionada sobre o seu estado de saúde e 

higiene pessoal. Também foram colocadas questões sobre quantidade da merenda 

oferecida, a higiene do ambiente e da infra-estrutura da unidade escolar, bem como 

informações sobre o CAE. Ainda neste formulário foram colocadas questões ligadas à 

higiene, armazenamento e distribuição dos alimentos. 
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No formulário de registro de alimentos e preparações são anotados o 

porcionamento e resto dos alimentos ingeridos e servidos na refeição principal, além de 

informações relativas ao cardápio (preparação e ingredientes). Também são registradas 

informações de rótulos nutricionais dos ingredientes utilizados para a confecção da 

merenda. Desses registros foi criado um índice de adequação da merenda escolar servida 

em cada escola o que permitirá a captação do efeito da merenda sobre o nível nutricional 

do aluno. Os três últimos formulários buscam informações sobre a percepção dos 

professores e dos gestores sobre a atuação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e 

controle social aplicado junto ao indivíduo que participa do CAE.  

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas nessa tese.  

 
Questionário A - caracterização da unidade escolar 

10. TIPO DE VINCULAÇÃO DA ESCOLA: (Ler as opções de resposta) 

[1] Estadual [2] Municipal [3] Federal [4] Filantrópica 

11. ESCOLA RURAL OU URBANA: 

[1] Rural [2] Urbana [9] NS/NR 

12. NESTA ESCOLA TEM TELEFONE? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

14. A ESCOLA TEM ENDEREÇO ELETRÔNICO/ E-MAIL? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

15. ESTA ESCOLA ATENDE ALGUMA COMUNIDADE ESPECÍFICA COMO COMUNIDADES 

INDÍGENAS, QUILOMBOLAS OU ASSENTAMENTOS? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

17. A ESCOLA POSSUI LUZ ELÉTRICA?  

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

18. A ESCOLA ESTÁ LIGADA A REDE DE ESGOTO?  

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

38. NESTA ESCOLA EXISTE ALGUMA ATIVIDADE PEDAGÓGICA/EDUCATIVA RELACIONADA 

COM A MERENDA ESCOLAR?  

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

40. ESTA ESCOLA PRODUZ ALGUM ALIMENTO UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR? (Por 

exemplo, tem uma horta, pomar?) 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

42. NO DIA-A-DIA, QUEM DECIDE QUAL MERENDA SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS ? (Pode 

marcar mais de uma resposta) 

[01] Nutricionista [02] Cardápio publicado no Diário Oficial [03] Diretor/ Vice-diretor 

[04] Merendeira Outro (especificar) ------------------------------ [98] NS/NR 
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QUESTIONÁRIO B – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

7. SÉRIE QUE FREQUENTA: 
9. DATA DE NASCIMENTO: ________/ ________/ _________ 

10. SEXO: [1] MASCULINO [2] FEMININO 

11. ASSINALE DE QUAIS PROGRAMAS SOCIAIS O ALUNO É BENEFICIÁRIO: (Pode marcar mais 

de uma resposta) 

[1] PETI [3] Não é beneficiário de nenhum programa social [5] Outros 

[2] Bolsa Família [4] Não foi possível obter esta informação com a escola 

 

QUESTIONÁRIO C – AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
7. PESO AFERIDO:         7.1 _____________ kg 7.2 ______________ kg 

8. ALTURA AFERIDA:    8.1 _____________ cm 8.2 ______________ cm 

 
QUESTIONÁRIO D –ACEITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

11. VOCÊ COME MERENDA OFERECIDA NA ESCOLA TODOS OS DIAS? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

12. VOCÊ COME TODAS AS REFEIÇÕES (citar as refeições assinaladas na questão acima) QUE SÃO 

SERVIDAS NA ESCOLA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

16. A COMIDA OFERECIDA NA ESCOLA É DIFERENTE TODOS OS DIAS? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

17. VOCÊ GOSTA DO LUGAR ONDE VOCÊ COME A MERENDA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

19. VOCÊ GOSTA DO GARFO/COLHER QUE VOCÊ USA PARA COMER A MERENDA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

21. VOCÊ GOSTA DO TIPO DE COPO/CANECA USADO NA MERENDA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

23. VOCÊ GOSTA DO TIPO DE PRATO USADO NA MERENDA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

26. VOCÊ COMEU OU BEBEU ALGUMA COISA ANTES DE VIR PARA ESCOLA HOJE?  

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

27. VOCÊ COSTUMA TRAZER COMIDA /LANCHE DE CASA PARA COMER NA ESCOLA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

30. VOCÊ COMPRA ALIMENTOS NA CANTINA /LANCHONETE DA ESCOLA OU EM ALGUM 

OUTRO LUGAR (de funcionários / ambulantes)? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 
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32. QUANTAS REFEIÇÕES VOCÊ COME POR DIA FORA DA ESCOLA? 

[1] Nenhuma [2] Uma [3] Duas [4] Três [5] Mais de três [9] NS/NR 

33. VOCÊ VEM PARA A ESCOLA POR CAUSA DA MERENDA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 

34. VOCÊ TRABALHA ANTES DE VIR OU DEPOIS DE SAIR DA ESCOLA? 

[1] Não [2] Sim [9] NS/NR 
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Apêndice A2 – Tabelas do Capítulo 2 
Tabela A2.1 - Regressões Logit e Probit. Variável dependente: Ir à escola apenas por conta da merenda. 
Efeitos Marginais. Estado nutricional medido pelo índice Altura por Idade (Risco para altura baixa para a 
idade - AIB). Para alunos que declaram que recebem a merenda. 

Logit Probit 
Varáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variáveis do aluno 

-0,0281 -0,0279 -0,0214 -0,0424 -0,0423 -0,0342 
Idade (-7,14)*** (-7,21)*** (-5,52)*** (-9,27)*** (-9,36)*** (-7,39)*** 

0,0010 0,0010 0,0007 0,0015 0,0015 0,0012 
Idade ao quadrado (5,43)*** (5,51)*** (4,11)*** (7,59)*** (7,68)*** (6,04)*** 

0,0171 0,0140 0,0140 0,0234 0,0201 0,0200 
Altura Baixa para a Idade (AIB) (3,12)*** (2,73)** (2,54) (3,38)*** (3,03)*** (2,74)* 

-0,0166 -0,0156 -0,0132 -0,0182 -0,0171 -0,0147 
Serie (-15,64)*** (-14,88)*** (-12,6)*** (-14,53)*** (-13,67)*** (-11,82)*** 

0,0232 0,0174 0,0178 0,0287 0,0215 0,0221 
Trabalha (5,31)*** (4,31)*** (3,85)*** (5,27)*** (4,22)*** (3,72)*** 

0,0095 0,0098 0,0077 0,0131 0,0134 0,0110 
Gênero (Masculino=1) (4,12)*** (4,32)*** (3,56)*** (4,48)*** (4,69)*** (3,94)*** 

-0,0114 -0,0104 -0,0075 -0,0146 -0,0132 -0,0100 

Número de refeições consumidas fora da escola (-8,87)*** (-8,22)*** (-6,21)*** (-9,01)*** (-8,24)*** (-6,36)*** 
0,0019 -0,0017 0,0001 0,0027 -0,0016 0,0005 

Beneficiário de programa social (0,75) (-0,67) (0,03) (0,82) (-0,51) (0,14) 
Variáveis da escola 

Controle para tipo de escola Não Sim Sim Não Sim Sim 
  -0,0158 -0,004   -0,0206 0,0050 

Urbana  (-4,54)*** (2,56)**   (-4,6)*** (-2,21)* 
  0,0030 0,0009   0,0059 0,0030 

Atende comunidade específica  (0,75) (0,2)   (1,13) (0,53) 
  0,0036 0,0065   0,0034 0,0074 

Escola produz alimentos   (1,23) (2,11)**   (0,94) (1,87)* 
  -0,0068 -0,0047   -0,0082 -0,0060 

Nutricionista prepara o cardápio   (-2,94)*** (-2,04)**   (-2,82)*** (-1,98)** 
Variáveis do município 

Controle para região Não Não Sim Não Não Sim 
    4,1E-06     0,00000 

Renda per capita      (0,27)     (-0,11) 
    0,00001     0,0000 

Perc. de domicílios com banheiro e água encanada     (0,12)     (0,29) 
    0,0003     0,0004 

Perc. de domicílios com energia elétrica     (2,48)**     (2,41)** 
    0,00011     0,0001 

Percentual de crianças pobres     (0,64)     (0,5) 
    0,0006     0,0008 

Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais     (2,01)**     (1,97)** 
Número de observações 15658 15649 12789 15565 15649 15565 
Pseudo R2 0,2038 0,2103 0,215 0,2036 0,2098 0,2036 
Nota: Estatística z em parênteses. *, **, *** corresponde a estatist. significante a 90%, 95% e 99% de confiança, respectivamente. 
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Tabela A2.2 - Regressões Logit e Probit. Variável dependente: Ir à escola apenas por conta da merenda. 
Efeitos Marginais. Estado nutricional medido pelo Índice de Massa Corporal (Subnutrido - SUB). Para 
alunos que declaram que recebem a merenda. 

Logit Probit 
Varáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Variáveis do aluno 
-0,0278 -0,0276 -0,0211 -0,0295 -0,0421 -0,0340 

Idade (-7,06)*** (-7,15)*** (-5,45)*** (-9,49)*** (-9,33)*** (-7,34)*** 
0,0009725 0,0010 0,0007 0,0011 0,0015 0,0012 

Idade ao quadrado (5,44)*** (5,51)*** (4,12)*** (7,86)*** (7,73)*** (6,07)*** 
0,0204668 0,0191 0,0158 0,0167 0,0258 0,0230 

Subnutrido (SUB) (2,76)*** (2,67)** (2,26)** (2,7)*** (2,87)*** (2,54)* 
-0,0170707 -0,0160 -0,0136 -0,0130 -0,0176 -0,0152 

Serie (-16,36)*** (-15,46)*** (-13,18)*** (-15,99)*** (-14,29)*** (-12,4)*** 
0,0235635 0,0175 0,0178 0,0229 0,0220 0,0225 

Trabalha (5,36)*** (4,34)*** (3,85)*** (5,87)*** (4,3)*** (3,76)*** 
0,0094609 0,0097 0,0076 0,0099 0,0133 0,0108 

Gênero (Masculino=1) (4,09)*** (4,29)*** (3,53)*** (4,93)*** (4,65)*** (3,87)*** 
-0,0115443 -0,0105 -0,0076 -0,0106 -0,0134 -0,0101 

Número de refeições consumidas fora da escola (-8,96)*** (-8,28)*** (-6,29)*** (-9,45)*** (-8,3)*** (-6,43)*** 
0,0024646 -0,0013 0,0003 0,0025 -0,0011 0,0008 

Beneficiário de programa social (0,95) (-0,52) (0,13) (1,11) (-0,33) (0,25) 
Variáveis da escola 

Controle para tipo de escola Não Sim Sim Não Sim Sim 
  -0,0162 -0,004   -0,0212 0,0050 

Urbana  (-4,63)*** (2,53)**   (-4,71)*** (2,2)** 
  0,0031 0,0007   0,0059 0,0025 

Atende comunidade específica  (0,78) (0,16)   (1,12) (0,44) 
  0,0037 0,0067   0,0035 0,0077 

Escola produz alimentos   (1,27) (2,18)**   (0,97) (1,93)* 
  -0,0067 -0,0047   -0,0081 -0,0058 

Nutricionista prepara o cardápio   (-2,91)*** (-2,01)**   (-2,77)*** (-1,92)** 
Variáveis do município 

Controle para região Não Não Sim Não Não Sim 
    4,1E-06     0,00000 

Renda per capita      (0,28)     (-0,06) 
    0,00002     0,0000 

Perc. de domicílios com banheiro e água encanada     (0,16)     (0,3) 

    0,0003     0,0004 
Perc. de domicílios com energia elétrica     (2,45)**     (2,45)** 

    0,00013     0,0001 
Percentual de crianças pobres     (0,71)     (0,6) 

    0,0006     0,0008 
Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais     (2)**     (2,02)** 
Número de observações 15658 15649 12789 15658 15649 15658 
Pseudo R2 0,2035 0,2103 0,2147 0,2169 0,2098 0,2169 
Nota: Estatística z em parênteses. *, **, *** corresponde a estatist. significante a 90%, 95% e 99% de confiança, respectivamente. 
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Tabela A2.3 - Regressões Logit e Probit. Variável dependente: Ir à escola apenas por conta da merenda. 
Efeitos Marginais. Estado nutricional medido pelo Peso por Idade (Peso Baixo para a Idade – PBI). 
População total. 

Logit Probit 
Varáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Variáveis do aluno 
-0,0183 -0,0182 -0,0139 -0,0296 -0,0295 -0,0236 

Idade (-7,03)*** (-7,13)*** (-5,56)*** (-9,54)*** (-9,65)*** (-7,76)*** 
0,0006 0,0006 0,0005 0,0011 0,0010 0,0008 

Idade ao quadrado (5,23)*** (5,32)*** (4,13)*** (7,83)*** (7,94)*** (6,45)*** 
0,0113 0,0095 0,0056 0,0158 0,0136 0,0088 

Risco Nutricional (RN) (2,71)*** (2,42)** (1,51) (2,9)*** (2,61)*** (1,74)* 
-0,0113 -0,0106 -0,0090 -0,0127 -0,0119 -0,0103 

Serie (-16,41)*** (-15,52)*** (-13,58)*** (-15,42)*** (-14,41)*** (-12,88)*** 
0,0179 0,0137 0,0140 0,0226 0,0173 0,0175 

Trabalha (5,95)*** (4,95)*** (4,45)*** (5,81)*** (4,78)*** (4,21)*** 
0,0070 0,0071 0,0056 0,0099 0,0100 0,0081 

Gênero (Masculino=1) (4,55)*** (4,68)*** (3,91)*** (4,93)*** (5,06)*** (4,28)*** 
-0,0080 -0,0073 -0,0053 -0,0106 -0,0096 -0,0072 

Número de refeições consumidas fora da escola (-9,24)*** (-8,59)*** (-6,64)*** (-9,47)*** (-8,67)*** (-6,82)*** 
0,0018 -0,0009 0,0003 0,0023 -0,0010 0,0005 

Beneficiário de programa social (1,06) (-0,53) (0,2) (1,01)*** (-0,45) (0,22) 
Variáveis da escola 

Controle para tipo de escola Não Sim Sim Não Sim Sim 
  -0,0124 -0,004   -0,0171 0,0050 

Urbana  (-5,08)*** (2,53)**   (-5,16)*** (2,2)** 
  0,0005 -0,0003   0,0022 0,0007 

Atende comunidade específica  (0,2) (-0,11)   (0,65) (0,2) 
  0,0027 0,0040   0,0027 0,0047 

Escola produz alimentos   (1,39) (1,98)**   (1,07) (1,76)* 
  -0,0045 -0,0029   -0,0056 -0,0038 

Nutricionista prepara o cardápio   (-2,98)*** (-1,97)**   (-2,81)*** (-1,91)** 
Variáveis do município 

Controle para região Não Não Sim Não Não Sim 
    7,7E-06     0,00001 

Renda per capita      (0,82)     (0,76) 
    0,00004     0,0001 

Perc. de domicílios com banheiro e água encanada     (0,63)     (0,8) 

    0,0002     0,0003 
Perc. de domicílios com energia elétrica     (2,47)**     (2,38)** 

    0,00014     0,0002 
Percentual de crianças pobres     (1,2)     (1,2) 

    0,0004     0,0005 
Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais     (1,96)**     (1,92)** 
Número de observações 21619 21599 18093 21619 21599 21619 
Pseudo R2 0,2174 0,2238 0,2254 0,217 0,2231 0,217 
Nota: Estatística z em parênteses. *, **, *** corresponde a estatist. significante a 90%, 95% e 99% de confiança, respectivamente. 
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Tabela A2.4 - Regressões Logit e Probit. Variável dependente: Ir à escola apenas por conta da merenda. 
Efeitos Marginais. Estado nutricional medido pelo índice Altura por Idade (Risco para altura baixa para a 
idade - AIB). População total. 

Logit Probit 
Varáveis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variáveis do aluno 

-0,0184 -0,0182 -0,0140 -0,0296 -0,0295 -0,0237 
Idade (-7,06)*** (-7,15)*** (-5,62)*** (-9,55)*** (-9,66)*** (-7,81)*** 

0,0006045 0,0006 0,0005 0,0010 0,0010 0,0008 
Idade ao quadrado (5,22)*** (5,31)*** (4,11)*** (7,81)*** (7,92)*** (6,42)*** 

0,0117979 0,0096 0,0104 0,0167 0,0141 0,0151 
Altura Baixa para a Idade (AIB) (3,22)*** (2,8)** (2,81) (3,43)*** (3,06)*** (2,96)* 

-0,011186 -0,0105 -0,0088 -0,0126 -0,0117 -0,0100 
Serie (-16,17)*** (-15,35)*** (-13,18)*** (-15,22)*** (-14,25)*** (-12,49)*** 

0,0178418 0,0137 0,0140 0,0224 0,0172 0,0174 
Trabalha (5,93)*** (4,95)*** (4,45)*** (5,78)*** (4,76)*** (4,19)*** 

0,0069968 0,0071 0,0056 0,0099 0,0100 0,0081 
Gênero (Masculino=1) (4,55)*** (4,68)*** (3,93)*** (4,94)*** (5,06)*** (4,31)*** 

-0,0079245 -0,0072 -0,0053 -0,0105 -0,0095 -0,0072 

Número de refeições consumidas fora da escola (-9,18)*** (-8,54)*** (-6,6)*** (-9,41)*** (-8,62)*** (-6,8)*** 
0,0015563 -0,0010 0,0002 0,0020 -0,0012 0,0003 

Beneficiário de programa social (0,92) (-0,63) (0,12) (0,9)*** (-0,54) (0,13) 
Variáveis da escola 

Controle para tipo de escola Não Sim Sim Não Sim Sim 
  -0,0122 -0,004   -0,0169 0,0050 

Urbana  (-5,02)*** (2,56)**   (-5,11)*** (-2,21)* 
  0,0005 -0,0002   0,0023 0,0009 

Atende comunidade específica  (0,22) (-0,07)   (0,67) (0,24) 
  0,0026 0,0038   0,0026 0,0045 

Escola produz alimentos   (1,35) (1,91)**   (1,05) (1,7)* 
  -0,0045 -0,0029   -0,0056 -0,0038 

Nutricionista prepara o cardápio   (-3)*** (-1,97)**   (-2,83)*** (-1,91)** 
Variáveis do município 

Controle para região Não Não Sim Não Não Sim 
    7,6E-06     0,00001 

Renda per capita      (0,81)     (0,73) 
    0,00004     0,0001 

Perc. de domicílios com banheiro e água encanada     (0,67)     (0,85) 

    0,0002     0,0003 
Perc. de domicílios com energia elétrica     (2,45)**     (2,33)** 

    0,00013     0,0002 
Percentual de crianças pobres     (1,16)     (1,15) 

    0,0004     0,0005 
Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais     (2)**     (1,93)** 
Número de observações 21619 21599 18093 21619 21599 21619 

Pseudo R2 0,2178 0,224 0,2264 0,2175 0,2235 0,2175 
Nota: Estatística z em parênteses. *, **, *** corresponde a estatist. significante a 90%, 95% e 99% de confiança, respectivamente. 
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Tabela A2.5 - Regressões Logit e Probit. Variável dependente: Ir à escola apenas por conta da merenda. 
Efeitos Marginais. Estado nutricional medido pelo Índice de Massa Corporal (Subnutrido - SUB). População 
total. 

Logit Probit Varáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variáveis do aluno 

-0,0181 -0,0180 -0,0138 -0,0295 -0,0294 -0,0236 
Idade (-6,97)*** (-7,08)*** (-5,54)*** (-9,49)*** (-9,62)*** (-7,76)*** 

0,0006054 0,0006 0,0005 0,0011 0,0011 0,0008 
Idade ao quadrado (5,22)*** (5,32)*** (4,12)*** (7,86)*** (7,96)*** (6,46)*** 

0,0121462 0,0111 0,0100 0,0167 0,0155 0,0148 
Subnutrido (SUB) (2,56)*** (2,43)** (2,24) (2,7)*** (2,58)*** (2,44)* 

-0,0115205 -0,0108 -0,0091 -0,0130 -0,0121 -0,0103 
Serie (-16,87)*** (-15,92)*** (-13,77)*** (-15,99)*** (-14,88)*** (-13,11)*** 

0,0180625 0,0138 0,0140 0,0229 0,0175 0,0177 
Trabalha (5,97)*** (4,97)*** (4,46)*** (5,87)*** (4,82)*** (4,24)*** 

0,0069939 0,0071 0,0056 0,0099 0,0100 0,0081 
Gênero (Masculino=1) (4,54)*** (4,68)*** (3,92)*** (4,93)*** (5,05)*** (4,28)*** 

-0,0079641 -0,0073 -0,0053 -0,0106 -0,0096 -0,0072 
Número de refeições consumidas fora da escola (-9,22)*** (-8,56)*** (-6,65)*** (-9,45)*** (-8,65)*** (-6,83)*** 

0,0018764 -0,0008 0,0003 0,0025 -0,0008 0,0005 
Beneficiário de programa social (1,1) (-0,5) (0,2) (1,11)*** (-0,38) (0,24) 

Variáveis da escola 
Controle para tipo de escola Não Sim Sim Não Sim Sim 

  -0,0125 -0,004   -0,0174 0,0050 
Urbana  (-5,11)*** (2,53)**   (-5,22)*** (2,2)** 

  0,0005 -0,0003   0,0022 0,0006 
Atende comunidade específica  (0,22) (-0,13)   (0,64) (0,16) 

  0,0027 0,0040   0,0027 0,0047 
Escola produz alimentos   (1,39) (1,99)**   (1,07) (1,76)* 

  -0,0045 -0,0029   -0,0056 -0,0038 
Nutricionista prepara o cardápio   (-2,99)*** (-1,96)**   (-2,8)*** (-1,88)** 

Variáveis do município 
Controle para região Não Não Sim Não Não Sim 

    7,6E-06     0,00001 
Renda per capita      (0,81)     (0,78) 

    0,00004     0,0001 
Perc. de domicílios com banheiro e água encanada     (0,65)     (0,81) 

    0,0002     0,0003 
Perc. de domicílios com energia elétrica     (2,45)**     (2,38)** 

    0,00014     0,0002 
Percentual de crianças pobres     (1,21)     (1,22) 

    0,0004     0,0005 
Mais de 50% da renda proveniente de transferências governamentais     (1,97)**     (1,95)** 
Número de observações 21619 21599 18093 21619 21599 21619 
Pseudo R2 0,2173 0,2238 0,2259 0,2169 0,2232 0,2169 
Nota: Estatística z em parênteses. *, **, *** corresponde a estatist. significante a 90%, 95% e 99% de confiança, respectivamente. 
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Apêndice A3 – Tabelas do Capítulo 5 
Tabela A4.1 - Método de Regressão: Mínimos Quadrados Ordinários. Variável Dependente: Prova Brasil – Matemática para os anos iniciais e finais. Estado nutricional 
medido pelos índices: Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal  

PROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 
Anos Iniciais Anos Finais 

Peso Altura IMC Peso Altura IMC 
Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

-0,245 -0,109     -0,250 -0,188     
Proporção de alunos com Peso Baixo para a Idade (P_PBI) (-2,18) (-1,01)     (-2,08) (-1,55)     

0,211 0,076     0,279 0,218     
Proporção de alunos com Risco de Sobrepeso (P_RSO) (1,93) (0,71)     (2,22) (1,72)     

  -0,219 -0,165     -0,073 -0,008   
Proporção de alunos com Altura Baixa para a Idade (P_ABI)   (-1,53) (-1,19)     (-0,54) (-0,06)   

  0,171 0,120     0,093 0,023   
Proporção de alunos com Altura Elevada para a Idade (P_AEI)   (1,12) (0,81)     (0,66) (0,17)   

    -0,239 -0,149     -0,225 -0,203 
Proporção de alunos com Baixo Peso (P_BP)     (-2,6) (-1,67)     (-2,3) (-2) 

    0,235 0,141     0,267 0,245 
Proporção de alunos com Sobrepeso (P_SOB)     (2,65) (1,64)     (2,74)** (2,37) 

-0,056 -0,016 -0,050 -0,010 -0,054 -0,016 -0,027 0,029 -0,027 0,029 -0,024 0,030 Proporção Beneficiário Programa Social x Proporção alunos 
que ingerem a merenda  (-1,45)* (-0,38) (-1,28)* (-0,24) (-1,39)* (-0,38) (-0,62) (0,7) (-0,62) (0,69) (-0,56) (0,69) 

0,069 0,028 0,067 0,027 0,071 0,028 0,022 -0,033 0,020 -0,033 0,023 -0,034 Proporção de alunos que consomem todas as refeições 
oferecidas na escola (1,93)** (0,69) (1,89)* (0,67) (2)*** (0,68) (0,7) (-1,07) (0,64) (-1,08) (0,75) (-1,11) 

-0,126 -0,039 -0,137 -0,039 -0,111 -0,028 -0,310 -0,216 -0,333 -0,232 -0,299 -0,205 
Proporção de alunos que vão à escola por conta da merenda (-1,04) (-0,34) (-1,14) (-0,33) (-0,91) (-0,24) (-2,16)** (-1,6)** (-2,3)*** (-1,7)** (-2,08)** (-1,51)** 

0,183 0,096 0,191 0,096 0,182 0,094 0,086 -0,004 0,097 0,000 0,086 -0,005 
Proporção de alunos que trazem lanche (4,14)*** (1,83) (4,31)*** (1,84) (4,18)*** (1,81) (1,65) (-0,06) (1,87) (0,01) (1,66) (-0,09) 

-2,511 -7,220 -3,113 -7,315 -2,268 -6,849 -14,429 -18,956 -15,501 -20,123 -14,325 -18,714 
Proporção de alunos com um ano de defasagem idade-série (-0,39)*** (-1,04)*** (-0,48)** (-1,06)*** (-0,35)** (-0,98)*** (-2,16)** (-2,75)*** (-2,31)*** (-2,92)*** (-2,12)** (-2,66)*** 

-15,397 -16,371 -15,446 -15,995 -15,369 -16,043 -13,983 -13,961 -14,689 -14,504 -14,333 -14,049 
Proporção de alunos com dois anos de defasagem idade-série (-1,79)*** (-1,85)*** (-1,78)*** (-1,79)*** (-1,78)*** (-1,8)*** (-1,43)*** (-1,44)*** (-1,48)*** (-1,47)*** (-1,47)*** (-1,46)*** 

-27,708 -20,613 -27,691 -19,608 -27,761 -20,445 -34,230 -24,347 -36,253 -26,140 -34,344 -24,274 
Proporção de alunos com três anos de defasagem idade-série (-3,42)*** (-2,58)*** (-3,41)*** (-2,45)*** (-3,41)*** (-2,55)*** (-3,96)*** (-2,95)*** (-4,17)*** (-3,16)*** (-3,92)*** (-2,89)*** 

-8,303 -4,470 -7,482 -4,246 -7,766 -4,439 -9,905 -7,646 -8,585 -6,326 -9,214 -7,159 
Urbana (-1,04) (-0,58) (-0,93) (-0,55) (-0,98) (-0,57) (-0,96)** (-0,75)** (-0,84)* (-0,63)* (-0,92)** (-0,72)** 

1,374 0,858 1,162 0,676 1,016 0,682 2,741 2,561 2,867 2,683 2,454 2,325 
Escola tem telefone (0,5)* (0,33) (0,43)* (0,27) (0,37) (0,27) (1,1) (1,08) (1,15) (1,13) (1) (1) 

5,968 3,257 6,189 3,232 5,871 3,215 7,639 5,169 8,075 5,353 7,577 5,119 
Escola tem e-mail (3,82)*** (2,15)*** (3,98)*** (2,13)*** (3,8)*** (2,13)*** (4,25)*** (2,93)** (4,55)*** (3,04)** (4,31)*** (2,94)** 

4,062 3,204 4,278 3,234 3,941 3,029 3,407 3,174 3,847 3,470 3,346 2,976 
Escola está ligada à rede de esgoto (2,52) (1,9) (2,71) (1,95) (2,44) (1,8) (1,91) (1,78) (2,17) (1,97) (1,86) (1,67) 

-0,851 -0,408 -0,827 0,103 -2,692 -1,628 6,777 8,467 6,290 7,941 5,996 7,498 
Escola tem energia elétrica (-0,07) (-0,04)** (-0,07) (0,01)*** (-0,21) (-0,14)** (1,04) (1,35) (0,94) (1,24) (1,01) (1,35) 
Controle para tipo de escola Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 -0,266  -0,274  -0,256  -0,234  -0,241  -0,216 
Taxa Bruta de Frequência Escola  (-2,23)*  (-2,3)  (-2,14)  (-1,85)  (-1,91)  (-1,7) 

 0,007  0,007  0,006  0,007  0,008  0,007 
Renda média  (1,85)*  (1,87)*  (1,74)  (1,77)  (1,92)  (1,61) 

 3,261  2,928  2,425  -21,072  -21,173  -22,056 
Índice de Gini  (0,2)  (0,18)  (0,15)  (-1,13)  (-1,13)  (-1,2) 

Controle para Região Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 
Número de observações 429 417 429 417 429 417 435 424 435 424 435 424 
R2 0,263 0,344 0,259 0,345 0,269 0,347 0,234 0,322 0,225 0,317 0,239 0,328 
Not  Estatística z entre parênteses. *, **, ***, Correspondem a estatística significante a 90%, 95% e 99%. 
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Tabela A4.2 - Método de Regressão: Mínimos Quadrados Ordinários. Variável Dependente: Prova Brasil de Português para os anos iniciais e finais. 
Estado nutricional medido pelos índices: Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal  

PROVA BRASIL DE PORTUGUÊS 
Anos Iniciais Anos Finais 

Peso Altura IMC Peso Altura IMC 
Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

-0,172 -0,061     -0,269 -0,234     
Proporção de alunos com Peso Baixo para a Idade (P_PBI) (-1,66) (-0,6)     (-2,49) (-2,1)     

0,154 0,042     0,306 0,274     
Proporção de alunos com Risco de Sobrepeso (P_RSO) (1,46) (0,4)     (2,78) (2,41)     

  -0,175 -0,136     -0,127 -0,080   
Proporção de alunos com Altura Baixa para a Idade (P_ABI)   (-1,41) (-1,1)     (-1,04) (-0,65)   

  0,150 0,111     0,159 0,113   Proporção de alunos com Altura Elevada para a Idade 
(P_AEI)   (1,15) (0,87)     (1,27) (0,91)   

    -0,143 -0,067     -0,220 -0,203 
Proporção de alunos com Baixo Peso (P_BP)     (-1,82) (-0,87)     (-2,43) (-2,17) 

    0,151 0,069     0,273 0,263 
Proporção de alunos com Sobrepeso (P_SOB)     (1,82) (0,84)     (3,06)** (2,72) 

-0,058 -0,017 -0,053 -0,012 -0,057 -0,017 -0,060 -0,010 -0,058 -0,008 -0,058 -0,010 Proporção Beneficiário Programa Social x Proporção alunos 
que ingerem a merenda  (-1,58)* (-0,44) (-1,41)* (-0,3) (-1,54)* (-0,43) (-1,58) (-0,26) (-1,53) (-0,2) (-1,51) (-0,25) 

0,050 0,016 0,048 0,015 0,051 0,016 0,021 -0,028 0,019 -0,029 0,022 -0,029 Proporção de alunos que consomem todas as refeições 
oferecidas na escola (1,67)** (0,48) (1,63)* (0,45) (1,71)*** (0,48) (0,73) (-0,92) (0,65) (-0,96) (0,78) (-0,97) 

-0,156 -0,070 -0,162 -0,067 -0,148 -0,064 -0,405 -0,341 -0,424 -0,353 -0,396 -0,331 
Proporção de alunos que vão à escola por conta da merenda (-1,38) (-0,64) (-1,44) (-0,61) (-1,29) (-0,58) (-3,45)** (-3,02)** (-3,62)*** (-3,11)** (-3,32)** (-2,89)** 

0,159 0,096 0,164 0,096 0,159 0,095 0,089 0,036 0,101 0,041 0,091 0,035 
Proporção de alunos que trazem lanche (3,85)*** (1,91) (3,98)*** (1,92) (3,87)*** (1,9) (1,91) (0,68) (2,16) (0,77) (1,96) (0,67) 

-3,282 -8,056 -3,638 -7,958 -3,207 -7,896 -12,794 -18,173 -13,771 -19,311 -12,779 -18,149 
Proporção de alunos com um ano de defasagem idade-série (-0,55)*** (-1,26)*** (-0,61)** (-1,25)*** (-0,54)** (-1,23)*** (-2,06)** (-2,79)*** (-2,2)*** (-2,95)*** (-2,02)** (-2,73)*** 

-13,211 -13,521 -13,099 -13,067 -13,295 -13,385 -10,515 -12,116 -10,991 -12,420 -10,969 -12,353 Proporção de alunos com dois anos de defasagem idade-
série (-1,59)*** (-1,58)*** (-1,57)*** (-1,52)*** (-1,59)*** (-1,56)*** (-1,21)*** (-1,38)*** (-1,25)*** (-1,4)*** (-1,26)*** (-1,4)*** 

-35,340 -26,438 -35,101 -25,359 -35,650 -26,480 -32,589 -22,766 -34,251 -24,301 -32,963 -23,135 Proporção de alunos com três anos de defasagem idade-
série (-5,02)*** (-3,61)*** (-5,05)*** (-3,47)*** (-5,08)*** (-3,62)*** (-4,03)*** (-2,79)*** (-4,18)*** (-2,93)*** (-4,08)*** (-2,82)*** 

-6,754 -3,914 -6,246 -3,927 -6,312 -3,870 -5,070 -3,543 -3,822 -2,170 -4,264 -2,775 
Urbana (-0,95) (-0,65) (-0,88) (-0,66) (-0,89) (-0,65) (-0,5)** (-0,38)** (-0,38)* (-0,24)* (-0,43)** (-0,3)** 

3,454 2,799 3,257 2,630 3,233 2,708 1,947 1,175 1,967 1,195 1,672 0,943 
Escola tem telefone (1,36)* (1,16) (1,29)* (1,09) (1,26) (1,12) (0,77) (0,49) (0,77) (0,49) (0,66) (0,39) 

5,336 3,232 5,476 3,192 5,304 3,212 5,215 3,369 5,634 3,545 5,188 3,349 
Escola tem e-mail (3,71)*** (2,28)*** (3,83)*** (2,25)*** (3,7)*** (2,26)*** (3,32)*** (2,13)** (3,57)*** (2,21)** (3,35)*** (2,13)** 

3,682 3,096 3,820 3,086 3,641 3,017 2,582 2,198 3,015 2,534 2,558 2,044 
Escola está ligada à rede de esgoto (2,47) (1,99) (2,61) (2,01) (2,45) (1,94) (1,61) (1,3) (1,86) (1,49) (1,57) (1,2) 

0,203 1,411 0,267 1,901 -1,047 0,764 7,278 9,671 6,942 9,408 6,423 8,523 
Escola tem energia elétrica (0,02) (0,13)** (0,03) (0,19)*** (-0,09) (0,07)** (0,9) (1,19) (0,86) (1,15) (0,9) (1,18) 

Controle para tipo de escola Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 -0,118  -0,124  -0,114  -0,086  -0,097  -0,069 

Taxa Bruta de Freqüência Escola  (-1,09)*  (-1,14)  (-1,04)  (-0,71)  (-0,79)  (-0,57) 
 0,005  0,005  0,005  0,006  0,006  0,005 

Renda média  (1,49)*  (1,47)*  (1,44)  (1,51)  (1,65)  (1,38) 
 0,915  0,725  0,474  10,406  10,316  9,346 

Índice de Gini  (0,06)  (0,05)  (0,03)  (0,57)  (0,56)  (0,52) 

Controle para Região Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 
Número de observações 429 417 429 417 429 417 435 424 435 424 435 424 
R2 0,2834 0,3428 0,282 0,3442 0,2850 0,3435 0,2421 0,3050 0,2305 0,2957 0,2464 0,3498 
Nota: Estatística z entre parênteses. *, **, ***, Correspondem a estatística significante a 90%, 95% e 99%. 
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Tabela A4.3 - Método de Regressão: Mínimos Quadrados Ordinários. Variável Dependente: Prova Brasil – Nota Média para os anos iniciais e finais. 
Estado nutricional medido pelos índices: Peso-por-Idade, Altura-por-Idade e Índice de Massa Corporal  

PROVA BRASIL - NOTA MÉDIA 
Anos Iniciais Anos Finais 

Peso Altura IMC Peso Altura IMC 
Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

-0,008 -0,003     -0,009 -0,007     
Proporção de alunos com Peso Baixo para a Idade (P_PBI) (-1,98) (-0,83)     (-2,37) (-1,88)     

0,007 0,002     0,010 0,008     
Proporção de alunos com Risco de Sobrepeso (P_RSO) (1,74) (0,58)     (2,59)* (2,13)     

  -0,007 -0,006     -0,003 -0,001   
Proporção de alunos com Altura Baixa para a Idade (P_ABI)   (-1,5) (-1,17)     (-0,82) (-0,36)   

  0,006 0,004     0,004 0,002   Proporção de alunos com Altura Elevada para a Idade 
(P_AEI)   (1,15) (0,86)     (0,99) (0,55)   

    -0,007 -0,004     -0,007 -0,007 
Proporção de alunos com Baixo Peso (P_BP)     (-2,3) (-1,34)     (-2,44) (-2,15) 

    0,007 0,004     0,009 0,008 
Proporção de alunos com Sobrepeso (P_SOB)     (2,31) (1,29)     (2,99)** (2,62) 

-0,002 -0,001 -0,002 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 Proporção Beneficiário Programa Social x Proporção alunos 
que ingerem a merenda  (-1,54)* (-0,42) (-1,37)* (-0,27) (-1,49)* (-0,41) (-1,11) (0,25) (-1,08) (0,27) (-1,04) (0,25) 

0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,001 -0,001 Proporção de alunos que consomem todas as refeições 
oferecidas na escola (1,86)** (0,61) (1,82)* (0,58) (1,91)*** (0,6) (0,75) (-1,03) (0,67) (-1,07) (0,8) (-1,08) 

-0,005 -0,002 -0,006 -0,002 -0,005 -0,002 -0,012 -0,009 -0,013 -0,010 -0,012 -0,009 
Proporção de alunos que vão à escola por conta da merenda (-1,22) (-0,49) (-1,31) (-0,48) (-1,11) (-0,41) (-2,85)** (-2,35)** (-3,01)*** (-2,46)** (-2,75)** (-2,25)** 

0,006 0,004 0,007 0,004 0,006 0,004 0,003 0,001 0,003 0,001 0,003 0,000 
Proporção de alunos que trazem lanche (4,09)*** (1,9) (4,25)*** (1,91) (4,12)*** (1,89) (1,83) (0,3) (2,07) (0,38) (1,86) (0,28) 

-0,108 -0,284 -0,126 -0,284 -0,102 -0,274 -0,454 -0,619 -0,488 -0,657 -0,452 -0,614 
Proporção de alunos com um ano de defasagem idade-série (-0,47)*** (-1,17)*** (-0,55)** (-1,17)*** (-0,45)** (-1,13)*** (-2,19)** (-2,9)*** (-2,34)*** (-3,07)*** (-2,15)** (-2,81)*** 

-0,534 -0,558 -0,533 -0,543 -0,535 -0,550 -0,408 -0,435 -0,428 -0,449 -0,422 -0,440 Proporção de alunos com dois anos de defasagem idade-
série (-1,74)*** (-1,76)*** (-1,72)*** (-1,7)*** (-1,73)*** (-1,72)*** (-1,38)*** (-1,46)*** (-1,42)*** (-1,49)*** (-1,42)*** (-1,49)*** 

-1,171 -0,874 -1,167 -0,835 -1,178 -0,872 -1,114 -0,785 -1,175 -0,841 -1,122 -0,790 
Proporção de alunos com três anos de defasagem idade-série (-4,36)*** (-3,26)*** (-4,36)*** (-3,11)*** (-4,37)*** (-3,24)*** (-4,2)*** (-3)*** (-4,39)*** (-3,19)*** (-4,2)*** (-2,98)*** 

-0,281 -0,156 -0,256 -0,152 -0,263 -0,155 -0,250 -0,186 -0,207 -0,142 -0,225 -0,166 
Urbana (-1,02) (-0,63) (-0,93) (-0,61) (-0,96) (-0,62) (-0,76)** (-0,59)** (-0,63)* (-0,46)* (-0,7)** (-0,54)** 

0,089 0,067 0,081 0,061 0,078 0,062 0,078 0,062 0,081 0,065 0,069 0,054 
Escola tem telefone (0,93)* (0,76) (0,86)* (0,69) (0,82) (0,7) (0,98) (0,81) (1) (0,84) (0,87) (0,72) 

0,211 0,121 0,218 0,120 0,208 0,120 0,214 0,142 0,228 0,148 0,213 0,141 
Escola tem e-mail (3,86)*** (2,27)*** (4,01)*** (2,25)*** (3,85)*** (2,25)*** (3,98)*** (2,65)** (4,26)*** (2,75)** (4,03)*** (2,66)** 

0,144 0,117 0,151 0,118 0,141 0,113 0,100 0,090 0,114 0,100 0,098 0,084 
Escola está ligada à rede de esgoto (2,56) (2) (2,73) (2,03) (2,5) (1,91) (1,83) (1,61) (2,09) (1,8) (1,78) (1,49) 

-0,013 0,018 -0,011 0,037 -0,070 -0,017 0,234 0,302 0,221 0,289 0,207 0,267 
Escola tem energia elétrica (-0,03) (0,04)** (-0,03) (0,09)*** (-0,15) (-0,04)** (0,98) (1,27) (0,91) (1,2) (0,97) (1,26) 

Controle para tipo de escola Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01  0,00 

Taxa Bruta de Freqüência Escolar  (-1,74)*  (-1,81)  (-1,67)  (-1,33)  (-1,4)  (-1,18) 
 0,0002  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002 

Renda média  (1,72)*  (1,73)*  (1,64)  (1,7)  (1,85)  (1,55) 
 0,08  0,07  0,05  -0,18  -0,18  -0,21 

Índice de Gini  (0,14)  (0,12)  (0,1)  (-0,3)  (-0,3)  (-0,36) 

Controle para Região Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 
Número de observações 429 417 429 417 429 417 435 424 435 424 435 424 
R2 0,2804 0,3524 0,2779 0,3537 0,2843 0,3543 0,2513 0,3274 0,2403 0,3196 0,2563 0,3332 
Nota: Estatística z entre parênteses. *, **, ***, Correspondem a estatística significante a 90%, 95% e 99%. 
 


